
 
 

4 KURULUM: Kontrol Paneli ve Aksesuarları 
4.1 Sistem Donanımlarının Yapılandırılması 
 
Bütün sistemler kablosuz haberleştiği için sistem 
yapılandırılması bütün sistemin kurulumu yapılmadan önce bir 
masa üzerinde yapılandırılmalıdır . 
Aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirmek için kontrol ünitesinin 
elektrik bağlantısı yapılmalıdır . 
 
1) Kablosuz cihazların yapılandırılması 
2) Her bir cihazın son kurulumu 
3) Elektriksel bağlantı 
 
Hataları önlemek için, aşağıdaki uygulamaları izleyiniz. 
 
a) Kutuyu açın ve ürünü masanın üzerine koyun. 
b) “Ses rehberi” kartını hafıza kartı girişine yerleştirin, GSM 

versiyonları için Sim kartı yerleştirin. 
c) Kontrol ünitesine enerji verin ve cihaz kurulumuna göre 

programlayın ve kontrol ünitesi tarafından tek tek 
edinilecek olan cihazların pillerini takın. 

d) Cihazların test uygulamaları 
e) Kontrol ünitesini tasarlanan noktalara yerleştirin 

(sabitlemeden) 
f) Diğer bütün cihazları tasarlanan yerlerine yerleştirin 

(sabitlemeden) 
g) Bütün cihazların sinyal çekim gücünü kontrol edin.( bakınız 

Kontrol ünitesi testi paragrafına) bu durum GSM 
versiyonları içinde geçerlidir . 

h) Bütün cihazları yükleyin. 
i) Eğer gerekliyse, kontrol ünitesini gelişmiş ve detaylı 

şekilde yapılandırın. 
 
Bir sonraki paragraf kontrol ünitesinin kurulum evrelerini 
anlatmaktadır (bütün versiyonlar için) ve tasarlanan 
kablolamaya göre elektrik bağlantısını anlatmaktadır . 
 
4.2 Başlangıç kurulum kontrolleri ve ürün uygulama limitleri 
 
Kuruluma başlamadan önce, ürünün durumunu kontrol edin, 
tasarlanan durumlara ve modele uygun mu bakınız. 
 
• Ürün uygulama limitleri içinde ve teknik özellikler 

durumunu kontrol edin 
• Tasarlanan yer ürünün ortalama boyutuna uygun olup 

olmadığını kontrol edin. 
• Ürünün bağlantı yapılacağı zemin uygun sertliğe ve büyük 

sorun üretmeyeceğini kontrol edin. 
• Ürün sadece Nice Ev Alarm Sistemleri parçalarıyla 

kullanılmalıdır . 

 
4.3 Kontrol Ünitesi Tanımı 
 
Bütün kontrol ünitesi versiyonları sistem hafıza kartı olan “ses 
rehberi” kartına sahiptirler. (“l” şekil 6A-6B).  Ses rehberi dili 
isteğe göre değiştirilebilir . 
 
Enerjiyi vermeden önce ve kuruluma başlamadan önce ses 
rehberi hafıza kartı kontrol ünitesine takılmalıdır .(bkz. 4.4.2 
paragrafına). Bu kart bütün programlanan uygulamaların 
parametrelerini kayıt eder (kurulumcu ve ya kullanıcı haricen 
kayıt edilen ses mesajlarını) ve bir kontrol ünitesinden bir 
başkasına transfer edilebilir .  
Bazı kontrol üniteleri modelleri (HSCU1GC ve HSCU1G 
modelleri) GSM telefon arayıcısıyla donatılmıştır . 
SIM kart kuruluma başlamadan önce ve elektrik verilmeden 
önce takılmalıdır .(bkz. 4.4.2 paragrafı). Bu SIM kart SMS ve ses 
mesajı göndermek için kullanılır ve PIN kodu 1234 veya 
herhangi bir PIN koduna sahip olmamalıdır. 
Kontrol Ünitesi Tanımı 

 
Şekil 6A model HSCU1G ve HSCU1 için. Şekil 6B model HSCU1GC 
ve HSCU1C için. 
 
a. Ekran 
b. Klavye 
c. Mikrofon 
d. PSTN telefon hattı soketi 
e. Dağıtım kablosu deliği 
f. PC bağlantı soketi 
g. Elektriksel Bağlantı için terminal kartı(HSCU1GC ve HSCU1C) 
h. Dâhili siren 
i.    Hoparlör 
l.    Sistem hafıza kartı (ses rehberi) 
m.  GSM SIM (HSCU1GC ve HSCU1C) 
n.   Akü grubu 
o.   Harici Akü (HSCU1GC ve HSCU1C) 
p.   Elektrik ana güç terminali (HSCU1GC ve HSCU1C) 
q.   Güç kaynağı ünitesi (HSCU1GC ve HSCU1C) 

 

 
 
 



 
 

4.4- KURULUM: Kontrol Ünitesi 
 
4.4.1 – Uyarılar 
 
Kurulama başlamadan önce 4.1 – 4.2 – 4.3 paragraflarını 
dikkatlice okuyunuz. 
 
4.4.2 – Kurulum 
 
1. Koruma ızgarasını çıkarın( şekil 7-A) ve kutuyu vidalarından 
sökün. 
2. Tırnağı kurtarın böylece gövde dönecektir .( Şekil 8) 
3. Hafıza kartını doğru ve konektörlere doğru yönde gelecek 
şekilde yerleştirin.(şekil 9) 
     GSM modellerinde SIM kartı da doğru şekilde takınız. 
4. Montajı yapmadan önce cihazı kurcalamalara karşı koruyan 
switchleri aktive edin (şekil 11) 
       a. a da gösterildiği şekilde parçayı ayırın. 
       b. b de gösterildiği şekilde parçayı kenara itin. 
5. Model HSU1GC ve HSU1C için: Bir delik açın (şekil 12) ve 
elektrik kablosunu bu delikten geçirin.(şekil 13) 
6. Kontrol ünitesinin gövdesini tekrar toplayın (şekil 14) 
7. 3 Adet duvara bağlama noktası belirleyin. Eğer  a  da 
gösterilen switch aktifse bir delik daha açın (şekil 15) 
8.  Matkapla duvarı delin ve vidalamayı ve tamponlamayı bu 
deliklerden yapın.(şekil 16). Eğer kurcalanma switchi aktifse 
matkapla burası içinde bir delik açınız.(şekil 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9. Vida kullanarak kontrol ünitesini duvara bağlayın. 
10. Elektriksel bağlantı 

• HSU1GC ve HSU1C modelleri için 
Elektriksel bağlantıyı yapın ve harici aküyü yerleştirin 
bölüm 5 te anlatıldığı gibi 
• HSU1G ve HSU1 modelleri için  
Aküyü şekil 18 de gösterildiği gibi bağlayın. 

11. Gövdeyi vidalayın (şekil 19) 
12. Şimdi tasarlanmış çeşitli ürünlerin kurulumuna başlayabilir 
(bkz. Paragraf 4.5) ve kontrol ünitesini programlayın.(bkz. Bölüm 
6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
4.5 Manyetik dedektör 
(model HSDID11) 

 
 
4.5.1 Özel Uyarı  
 
Kasti zarar vermekten kaçının, ürünü ulaşılması zor olan bir 
pozisyonda kurun. 
 
4.5.2 Ürün açıklaması ve kullanımı 
 
HSDID11 kapı ve pencere detektörüdür. Gövdeden ayrı olan 
magnetten açılma ayrılma sinyali alarak çalışır . Korunmak 
istenilen dış ve iç alanlarda kullanıma uygundur. Kapı veya 
pencerenin açılmasını algılar , algıladığında sinyali kontrol 
ünitesine kablosuz olarak iletir . Bunun dışında bir kullanımı ve 
ya manüel de yazan kullanımı dışında bu ürün kullanıldığında 
NİCE çıkacak sorunlardan sorumlu değildir . 
 
4.5.3 Uygulama 
 
HSDID11 kapı ve pencere açılması durumunda kullanılacak 
uygun bir detektördür.(sensörden ayrı olan magnetle). 
Korumayı arttırmak için başka bir sensör NC kontağına 
bağlanabilir , darbe Pulse tipi olmalıdır . 
Bunun yanında NC kontağı olmasının yanında NO kontağı da 
vardır . Örnek olarak HSDIW01 sel (su basması) detektörü 
takılabilir . 
İletişimi kablosuz olarak çift frekans kanalı (Band) kullanarak 
yapar, içerisinde kullanılan pil standart 9V’dur. 
Üstünde dışarıdan görülebilecek bir LED vardır . 
 
Alarm sinyalleri tipi 
- Hırsız alarmı: kapı ve ya pencerenin açılmasıyla alarm sinyali 

oluşur. 
- İkinci alarm: HSDID11 vericisi iki farklı alarma 

programlanabilir . Birincisi magnetten dolayı oluşan alarm. 
İkincisi NO veya NC kontaklarına takılan sensörün alarmı. 

- Kontrol alarmı: Her 40 dakikada bir sistemin çalıştığını ileten 
bir sinyal gönderir . 

- Açılmaya karşı emniyet switchi alarmı: pil yerleşim yerinin 
açılması ve ya cihazın duvardan sökülmesine karşı “kurcalama” 
alarmı verir . Bunu önlemek için sensörü açmadan önce kontrol 
ünitesini TEST moduna ayarlayın. 

- Harici LED:  
• LED 1 saniye için aydınlandığında bunun anlamı bir 

alarm sinyali olabilir .  
• Alarm sinyalinden sonra, eğer LED 4 kez yanıp sönerse 

bunun anlamı pilin bittiğini gösterir . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontrol ünitesi detektörün pilinin boş olduğunu gösterdiği 
zaman değiştirin. Cihazın pilini değiştirmek için HSDID11 
kullanma kılavuza bakınız. 
 
4.5.4 Kurulum 
 
Kurulum için HSDID11 in kurulum kılavuzuna bakınız. 
 
4.5.5 Dip Switch programlaması 
 
Dikkat!- Dip switchleri programlamadan önce pilleri 
detektörden çıkartın; pilleri çıkartmak değişiklik yapmak ve 
tekrar programlamak içindir. 
Bkz. Şekil 20 
1 OFF  = Alarm sinyali açıldığında oluşur. 
1 ON  = Alarm sinyali açılıp kapandığında çalar. 
2 OFF  = Ayrılmamış alarm sinyal her iki alarm için tek 
koddur. 
2 ON = Ayrılmış alarm: Alarm sinyali farklı iki kod 
halindedir. Biri detektör alarmı diğeride NC ve NO 
kontaklarındaki alarm sinyalidir . 
3 OFF = alarm sinyali NO kontağı açıldığında veya NC 
kontağı açıldığında devreye girer. 
3 ON = alarm sinyali NC girişinden 6 Pulse bekler ardından 
hemen oluşur. 
4 OFF  = Hırsız alarmı devre dışı ( orada oluşacak titreşimleri 
algılar .) 
4 ON = Hırsız alarmı devrede ( açılma oluştuğunda alarm 
sinyali oluşur.) 
 
4.5.6 Harici Cihaz Bağlantısı 
 
Harici cihazı, detektörün NC veya NO kontaklarına kablo ile 
bağlantı yapılabilir . Bkz. Şekil 21 
Dip switch 3 ü ON konumuna alındığında sensör 30 saniyede 
oluşacak 6 Pulse ı bekleyecektir . 

 Alınan 6 pulse den sonra alarm 
sinyali oluşur. NC kontağı pili 
taktıktan 10 saniye sonra 
otomatik olarak aktive olur ve 
kontak kapanır . 
Kontrol ünitesine detektörü 

kaydetmek için bölüm 6 ya bakınız. 
Eğer NC kontağı kullanılıyorsa ve ayrı bir alarm kodu gerekirse, 
hafızalama işlemleri aşağıdaki gibi olmalıdır . 
 
• Dip switch 2 yi OFF konuma alın 
• Tek kodlama hafızalaması için kontrol ünitesini kurun, sonra 

pili takın ve hafızlama işlemine başlayın. 
İkinci kodlama hafızalaması için kontrol ünitesini kurun, sonra 
dip switchi ON konumuna alın, pili detektöre takın 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.6 – Kızıl Ötesi Dedektör 
 ( model HSDIM11 ) 
 
 
 
4.6.1 Özel Uyarılar 
 
Kasıtlı zarar vermekten kaçının, cihazı ulaşılması zor olan yere 
kurun. 
• Cihazı hayvanların olduğu yere veya sıcak ve soğuk hava 

türbülansının olduğu yere kurmayın. 
• Eğer sensörün kontrol ettiği alanda evcil hayvan olursa, 

sensörün hassasiyetini yerden 50-70 cm yukarıyı gösterecek 
şekilde bağlanmalıdır şekil 23 gösterildiği gibi. Eğer 
gerekliyse sensörün hassasiyetini azaltın. 

 
4.6.2 Cihazın Kullanımı ve Tanımı 
 
 HSDIM11 iç alanda kullanılan hacimsel lensli kızılötesi 
detektördür; hırsızlardan korunulan alanda oluşacak hareketleri 
algılar ve kablosuz olarak kontrol ünitesiyle iletişim sağlar . 
Bunun dışında bir kullanımı ve ya manüel de yazan kullanımı 
dışında bu ürün kullanıldığında NİCE çıkacak sorunlardan 
sorumlu değildir . 
 
4.6.3 Uygulama 
 
HSDIM11 korunulmasını istenilen alanda oluşan hareketleri 
algılayan hırsız detektörüdür. 
Korumayı arttırmak için detektörde bulunan NC kontağına başka 
bir sensör bağlanabilir . Bu sensör Pulse tipi olmalıdır . Alarm iki 
ayrı algıya göre tek ve ayrı şekilde olabilir . Kurcalanmaya karşı 
ve kırılmaya karşı koruma alarmı içerir . 
İletişim dual band teknolojisi üzerinden sağlanır .9 V luk pille 
beslenir ve Üzerinde dışarıdan görülen işaret LED i 
bulunmaktadır . 
Alarm Tipleri 
- Hırsız Alarmı: Korunan alan içinde oluşan hareket sonucu 

alarm sinyali oluşur. Oluşan ilk Alarm sinyalinden sonra eğer 
iki dakika içerisinde herhangi bir hareket meydana gelmez ise 
detektör fazla pil harcamamak için alarm sinyali göndermez.( 
buna pilin çıkarılması durumu dâhil değildir .) 

- İkinci Alarm: HSDIM11 iki farklı alarma 
programlanabilir .(iletişim iki farklı kodda olur): biri hareket 
algılama diğeri NC kontaktaki sensörün sinyali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Kontrol: Sistemin çalıştığını bildiren her 40 dakikada iletişim 
sinyali verir . 

- Açılmaya Karşı Emniyet Switchi: Pil bölümünün açılmaya 
çalışılması ve cihazın duvardan sökülmeye çalışılması durumda 
alarm sinyali oluşur. Bunu önlemek için sensörü açmadan önce 
kontrol ünitesini TEST moduna ayarlayın.  

- Harici LED: LED 1 saniye için aydınlandığında bunun anlamı bir 
alarm sinyali olabilir .  

• Alarm sinyalinden sonra, eğer LED 4 kez yanıp sönerse 
bunun anlamı pilin bittiğini gösterir . 

Kontrol ünitesi detektörün pilinin boş olduğunu gösterdiği 
zaman değiştirin. Cihazın pilini değiştirmek için HSDIM11 
kullanma kılavuza bakınız. 
 
4.6.4 Kurulum 
 
Kurulum yapmak için HSDIM11 manüelini okuyunuz. 
 
4.6.5 Dip Switch Programlanması 
 
Dikkat!- Dip switchleri programlamadan önce pilleri 
detektörden çıkartın; pilleri çıkartmak değişiklik yapmak ve 
tekrar programlamak içindir. 
Dip switch uygulamaları şekil 24 
1 OFF = Hassasiyet 5m mesafe için 
1 ON  = Hassasiyet 10 m mesafe için 
2 OFF = Ayrılmamış alarm sinyali: her iki alarmı tek bir kod 
üzerinden iletir . 
2 ON = Ayrılmış alarm sinyali: biri detektörden diğeri NC 
kontağından gelen sinyali iki farklı kodda iletir . 
3 OFF = NC kontağı açıldığında acil alarm kontağı 
3 ON = NC kontağından alınan 6 Pulse dan sonra oluşan 
alarm sinyali 
4 OFF = Algılanan ilk harekette alarm sinyali oluşturan 
durumlar için 
4 ON = İlk algılamadan sonra ikinci algılamada oluşturulan 
alarm sinyali 
 
4.6.6 Harici Bir Cihaza Bağlantı 
 

Şekil 25 görüldüğü gibi kablo kullanılarak harici bir sensör 
bağlanabilir . Dip switch 3 ü ON konumuna alındığında sensör 30 
saniyede oluşacak 6 Pulse ı bekleyecektir .  

Alınan 6 pulse den sonra alarm sinyali oluşur. NC 
kontağı pili taktıktan 10 saniye sonra otomatik olarak 
aktive olur ve kontak kapanır . 
Eğer NC kontağı kullanılıyorsa ve ayrı bir alarm
 kodu gerekirse, hafızalama işlemleri aşağıdaki gibi 
olmalıdır . 
• Dip switch 2 yi OFF konuma alın 
• Tek kodlama hafızalaması için kontrol ünitesini 

kurun, sonra pili takın ve hafızlama işlemine 
başlayın. 

İkinci kodlama hafızalaması için kontrol ünitesini 
kurun, sonra dip switchi ON konumuna alın, pili 
detektöre takın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.7 Dikey Bölme Lensli Kızıl Ötesi 
Dedektör (model HSDIM12) 
4.7.1 Özel Uyarılar 

  Kasıtlı zarar vermekten kaçının, cihazı ulaşılması zor 
olan yere kurun. 

• Cihazı hayvanların olduğu yere veya sıcak ve soğuk hava 
türbülansının olduğu yere kurmayın. . Eğer gerekliyse 
sensörün hassasiyetini azaltın. 

4.7.2 Ürün Kullanımı ve Tanımı 
 
HSDIM12 iç ve dış korumada kullanılan dikey bölmeli kızılötesi 
detektörüdür; erişim alanı koruması için dizayn 
edilmiştir .(kapı/pencere). Hırsızlardan korunan alanda oluşacak 
hareketleri algılar ve kablosuz olarak kontrol ünitesiyle iletişim 
sağlar . Bunun dışında bir kullanımı ve ya manüel de yazan 
kullanımı dışında bu ürün kullanıldığında NİCE çıkacak 
sorunlardan sorumlu değildir . 
4.7.3 Uygulama 
 
HSDIM12 kapı ve pencereler için çevresel koruma detektörüdür; 
ölçüm mesafesi içinde olan insan hareketlerini dikey bölmeli 
lensleri sayesinde sinyalize eder. 
Korumayı arttırmak için detektörde bulunan NC kontağına başka 
bir sensör bağlanabilir . Bu sensör Pulse tipi olmalıdır . Alarm iki 
ayrı algıya göre tek ve ayrı şekilde olabilir . Kurcalanmaya karşı 
ve kırılmaya karşı koruma alarmı içerir . 
İletişim dual band teknolojisi üzerinden sağlanır .9 V luk pille 
beslenir ve Üzerinde dışarıdan görülen işaret LED i 
bulunmaktadır . 
Alarm Sinyali Tipleri: 
- Hırsız Alarmı: Korunan alan içinde oluşan hareket sonucu 

alarm sinyali oluşur. Oluşan ilk Alarm sinyalinden sonra eğer 
iki dakika içerisinde herhangi bir hareket meydana gelmez ise 
detektör fazla pil harcamamak için alarm sinyali göndermez.( 
buna pilin çıkarılması durumu dâhil değildir .) 

- İkinci Alarm: HSDIM11 iki farklı alarma 
programlanabilir .(iletişim iki farklı kodda olur): biri hareket 
algılama diğeri NC kontaktaki sensörün sinyali. 

- Kontrol: Sistemin çalıştığını bildiren her 40 dakikada iletişim 
sinyali verir . 

- Açılmaya Karşı Emniyet Switchi: Pil bölümünün açılmaya 
çalışılması ve cihazın duvardan sökülmeye çalışılması durumda 
alarm sinyali oluşur. Bunu önlemek için sensörü açmadan önce 
kontrol ünitesini TEST moduna ayarlayın.  

- Harici LED: LED 1 saniye için aydınlandığında bunun anlamı bir 
alarm sinyali olabilir .  

• Alarm sinyalinden sonra, eğer LED 4 kez yanıp sönerse 
bunun anlamı pilin bittiğini gösterir . 

Kontrol ünitesi detektörün pilinin boş olduğunu gösterdiği 
zaman değiştirin. Cihazın pilini değiştirmek için HSDIM12 
kullanma kılavuza bakınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.7.4 Kurulum 
Kurulum için HSDIM12 kullanma kılavuzuna bakınız. 
4.7.5 Dip Switchlerin Programlanması 

ÖNEMLİ! - Dip switchleri programlamadan önce pilleri 
detektörden çıkartın; pilleri çıkartmak değişiklik yapmak ve 
tekrar programlamak içindir. Bakınız şekil 26. 
1 OFF = Hassasiyet 3m mesafe için 
1 ON = Hassasiyet 6m mesafe için 
2 OFF = Ayrılmamış alarm sinyali; her iki alarm içinde 
iletişim tek kod olarak sağlanır . 
2 ON = Ayrılmış alarm sinyali; iletişim iki farklı koddan 
sağlanır . Biri detektör alarmı diğeri NC kontaktaki sensör 
alarmı. 
3 OFF = NC kontağın açılmasıyla acilen oluşan alarm sinyali 
3 ON = NC kontağından 6 Pulse geldikten sonra alarm 
sinyali oluşur. 
4 OFF = NC kontak girişi kullanımı için (bağlantı  gerekir .) 
4 ON = NC kontak girişi kullanımı olmayan durumlar 
(fabrika kurulumu). NC girişi dip switchle kapatılır . 
4.7.6 Harici Cihaz Bağlantısı 

Şekil 26 görüldüğü gibi kablo kullanılarak harici bir sensör 
bağlanabilir . Dip switch 3 ü ON konumuna alındığında sensör 30 
saniyede oluşacak 6 Pulse ı bekleyecektir Alınan 6 pulse den 
sonra alarm sinyali oluşur. NC kontağı pili taktıktan 10 saniye 
sonra otomatik olarak aktive olur ve kontak kapanır . 

 
Eğer NC kontağı kullanılıyorsa ve ayrı bir alarm kodu gerekirse, 
hafızalama işlemleri aşağıdaki gibi olmalıdır . 
 
• Dip switch 2 yi OFF konuma alın 
• Tek kodlama hafızalaması için kontrol ünitesini kurun, sonra 

pili takın ve hafızlama işlemine başlayın. 
İkinci kodlama hafızalaması için kontrol ünitesini kurun, 
sonra dip switchi ON konumuna alın, pili detektöre takın 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.8 – Cam Kırılma Detektörü  
4.8 Cam Kırılma dedektörü  
(Model HSDID01) 
 4.8.1 Özel Uyarılar 
• Çok iyi algılamayı sağlamak için, cihaz yerden 2 m 

yükseklikte, korunacak olan alandaki camdan 3 veya 6 metre 
uzakta ve 20m x 30m lik bir odada kurulmalıdır .( şekil 27) 

• Önerilmeyen kurulum: 3m x 3m ve bu ölçüden küçük olan 
alanlarda, son derece nemli ortamlarda( banyo, mutfak gibi) 
veya büyük metal kapılı garajlarda kurulumu doğru değildir . 
Bu durumlar anlamsız alarmlar almanıza sebep olur. 

• Eğer detektör sesli bir alana monte edildiyse buradaki 
sesten dolayı sürekli alarm verecektir . Bu durum cihazın 
içindeki pilin azalmasına sebebiyet verir . 

4.8.2 Ürün kullanımı ve Tanımı: 
HSDID01 cam kırılma detektörüdür;iç alan kullanımları için 
uygundur. Bunun dışında bir kullanımı ve ya manüel de yazan 
kullanımı dışında bu ürün kullanıldığında NİCE çıkacak 
sorunlardan sorumlu değildir . 
4.8.3 Uygulama: 
HSDID01 cam kırılmasını algılayan sensördür; normal camlar,çift 
camlar ve güvenlik camları içinde kullanımı uygundur. Detektöre 
cam kırılma sesini tanıması için kalibre edilmiş bir mikrofon 
yerleştirilmiştir . Cihaz büyük bir dikkatle kullanılmalıdır çünkü 
eğer bir Çin kupası kırılırsa, kırılmadan çıkan sesi duyup alarmı 
tetikleyecektir . 
Odalarda bulunan bazı aletler oda içerisinde beklenmedik 
basınçlı hava akımları oluştururlar bu durumda da alarm yanlış 
olarak tetiklenir . 
Odalarda bulunan bazı ses emen malzemeler (halı ve perdeler 
gibi) sensörün hassasiyetini azaltabilir . 
Cihaz fabrika ayarlarına göre optimize olmuştur, değişiklik 
yapılmamıştır . 
Kurcalamalara karşı algılama alarmı içerir . 
Dual band teknolojisini kullanır iletişim için. 
9V pille çalışır . 
Üstünde dış alandan görülebilecek LED vadır . 
Alarm Tipleri: 
Gürültü Sinyali (test): Detektörün önünde ani bir ses üretin ( 
alkış çalın veya iki metali birbirine vurun ) bu durumda 
detektörün LED i iki kere yanıp sönecektir . DİKKAT! Eğer LED 
yanıp sönmezse ya pil bitmiştir yada cihaz arızalanmıştır . 
Alarm Durumu: Cam kırılmasında ( eski bir cam şişenizi test için 
kullanabilirsiniz) cihaz kablosuz olarak alarm sinyali oluşturur. 
Cihaz üzerindeki LED 4 saniye boyunca yanar. Alarmdan 
sinyalinden sonra LED 1 dakika yanıp söner. 
Açılmaya Karşı Emniyet Switchi: Cihazı açmaya çalışırsanız, 
cihaz Kurcalama alarmı verecektir . Bu duruma engel olmak için 
sensörü açmadan önce kontrol ünitesini TEST moduna alınız. 
Pil Bitti: Pilin azalması durumda pil az sinyali kontrol ünitesine 
ilerleyen birkaç günde bildirilir . Bu sinyal kontrol ünitesi 
tarafından algılandığında pili değiştirin. Pil değiştirmek için 
HSDID01 manuelini okuyunuz. 
Kontrol: Cihaz sistemin çalıştığına dair 40 dakikada bir kontrol 
sinyali gönderir . 
4.8.4 Kurulum 
Kurulum için HSDID01 manuelini okuyunuz. 
4.8.5 Programlama 
HSDID01 herhangi bir ayara ihtiyaç duymaz veya 
programlamaya. 
Kontrol Ünitesine cihazı kaydetmek için bölüm 6.2.4 e bakınız. 

 

4.9 Duman Detektörü  
(Model HSDIS01) 
4.9.1 Özel Uyarılar 
Dikkat! Cihaz tamamen yangına karşı bir koruma sağlamaz, 
korumaya yardımcı eleman olarak davranır .  
• Alarm sinyali detektör tarafından yayılır . İnsan sesini 

algılamaz. 
• Cihazı kimsenin ulaşamayacağı ve zara verilmeyecek bir 

yere monte edin. 
• Detektörün üstü verniklenmemeli ve boyanmamalıdır . 
• Sık oluşan alarm sinyallerinden dolayı cihazın pili azalır . 
• Detektör eğer pili zayıflamışsa iyi bir şekilde işlemlerini 

yapamayabilir . 
• Detektörü temizlemek için yumuşak, hafif nemli bir bez 

kullanın. Cihazı alkol, benzen veya bunun gibi yanıcı 
maddelerle temizlemeyin. Tüylü fırçalar kullanmayın. 

• Cihazı 10 yıl kullanabilirsiniz, tozlu alanlar 2-3 yıl 
kullanabilirsiniz. 

4.9.2 Ürün Kullanımı ve Tanımı 
HSDIS01 duman detektörüdür.( sis ve sigara dumanı da dahil). İç 
alanda kullanıma uygundur. Bunun dışında bir kullanımı ve ya 
manüel de yazan kullanımı dışında bu ürün kullanıldığında NİCE 
çıkacak sorunlardan sorumlu değildir . 
4.9.3 Uygulama 
HSDIS01 yerleşim yerleri için dizayn edilmiş iyi bir duman 
detektörüdür. Üzerinde bulunan foto diyot havanın saydam 
olmadığını fark eder ve direkt olarak alarm sinyali verir ve aynı 
zamanda kontrol ünitesine de bu bilgiyi kablosuz olarak 
gönderir . Algılama teknolojisi olarak kullanılan foto optik tipi 
herhangi bir zararlı radyasyon tipini yaymaz. 
6mx6m ye kadar olan alanları kontrol etmek için kullanımı 
uygundur. Cihaz alanın tavanına ve merkezine kurulmalıdır . Kare 
olmayan daha küçük odalar koridorlar gibi birden daha fazla 
detektörü gerektirir . İletişim tamamen kablosuz dual band 
teknolojisi kullanılarak sağlanır; pili 9V standart pildir . 
Üzerinde dışarıdan görülebilecek LED ve alarm sireni 
bulunmaktadır . 
Alarm Tipleri: 
Normal Çalışma: LED her 45 saniyede bir yanıp söner. 
Alarm Durumu: Oluşan duman yoğunluğundan dolayı kontrol 
ünitesine kablosuz alarm sinyali gönderir , LED yanıp sönmeye 
devam eder ve Siren sesi duyulur. Alarm durumu sona erene 
kadar bu işlemler devam eder. 
Sensör içinde kalan tozlar: Her 45 saniyede bir sinyal sesi ve bu 
sesle senkron olmayan bir şekilde LED in yanıp sönmesi durumu 
mevcuttur. Bu durum sensör üzerindeki toz teknik servis 
tarafından temizlenerek sona erdirilir . 
Pil bitmesi veya azalması:  Her 45 saniyede bir sinyal sesi ve bu 
sesle senkron LED yanıp sönmesi mevcuttur.  Pil boş uyarısı 
geldiği zaman pili değiştirin. Pili değiştirmek için HSDIS01 
kullanma kılavuzuna bakınız. 
Pili sensör çalışırken değiştirebilirsiniz. Herhangi bir kurcalama 
alarmı oluşmaz. 
Kontrol:  : Cihaz sistemin çalıştığına dair 40 dakikada bir kontrol 
sinyali gönderir . 
4.9.4 Kurulum 
HSDIS01 kurulumu için kullanma kılavuzuna bakınız. 
4.9.5 Programlama 
HSDIS01’in herhangi bir programlama ya da değişiklik 
yapılmasına gerek yoktur. 
4.9.6 TEST 
Detektörün üzerinde bir test butonu bulunmaktadır , bu test 
butonu detektörün çalıştığını doğrulayan butondur. Sensörü 
test etmek için butona yaklaşık 1 saniye basılı tutun; eğer doğru 
çalışıyorsa LED yanıp sönecek, sirenden ses duyulacak ve kontrol 
ünitesine alarm sinyali gidecek. 
Test ayda bir kere yapılmalıdır , verimli güvenlik seviyesi garanti 
edilir . 
 
 



 
 

4.10 Su Detektörü 
(model HSDIW01) 
4.10.1 Özel Uyarılar 
• İyi algılama sağlamak için, cihaz duvara ve ya kullanılmak 

istenen zemine dik olarak monte edilmelidir . 
• Sensör su kaçağının en çok oluşabileceği yere monte 

edilmelidir . Eğer zemin düz değilse en alçak seviyeye 
kurulmalıdır . 

• Sensör, uyumlu bir detektörün NO ucuna bağlanır .( örnek 
olarak HSDID11). Bağlanan kablo uzunluğu 10m yi 
geçmemelidir . Birçok sensör paralel olarak aynı detektöre 
bağlanabilir . 

4.10.2 Ürün Kullanımı ve Tanımı 
HSDIW01, iç alanlarda alarm sistemlerinde kullanılması için 
dizayn edilmiş su detektörüdür. Bunun dışında bir kullanımı ve 
ya manüel de yazan kullanımı dışında bu ürün kullanıldığında 
NİCE çıkacak sorunlardan sorumlu değildir . 
 
 

4.11 4 Kanallı Uzaktan Kumanda 
(Model HSTX4) 
4.11.1 Ürün Kullanımı ve Tanımı 
HSKPS 64 bit değişken kodlu (Rolling kod) çift yönlü bir 
kumandadır . Kontrol ünitesini aktif ve deaktif eder ve sinyalin 
iletildiğinin doğrulamasını alır . Bir diğer yönü de sistemdeki 
diğer alıcıları kontrol etmek içinde kullanılır . 
İç alanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır . 
Bunun dışında bir kullanımı ve ya manüel de yazan kullanımı 
dışında bu ürün kullanıldığında NİCE çıkacak sorunlardan 
sorumlu değildir . 
4.11.2 Çalışma 
HSTX4’ ün üzerinde her biri farklı özel işlemi yaptıran 4 adet tuş 
bulunmaktadır .  
 
 

X = Tuş        : Alarmı kapatır . 

Y = Tuş        : Alarmı açar. 

Z = Tuş        : Alarmı bölgesel açma  (A+B bölümleri) 

W =Tuş        : Komut Tuşu ( panik, hastalık veya hırsız alarmı 
veya alıcı kontrol) 
 
Z ve W tuşlarına atanmış bu işlemler değiştirilebilir , mesela Z 
tuşunu komut tuşu olarak veya W tuşunu ikinci bölümü(B+C 
bölümleri) aktive eden tuş olarak atanabilir;  
4.11.3 Programlama 
Kumanda kontrol ünitesine programlanır ve alıcılar birleşmiş 
olur. Hafızlama işlemi bilgisi prosedürü ürünün kullanma 
kılavuzunda bulunmaktadır . 
• Kontrol Ünitesine Kumandanın Programlanması  
Kontrol ünitesini REMOTE CONTROL programlama moda 
ayarlayınız ve bölüm 6.2.4.1 deki işlemleri gerçekleştirin. 
 
- Kontrol ünitesi paneli başvuru işlemini gösterdiği zaman: 

kumanda üzerindeki, X ve Y tuşlarına 10 saniye kadar basılı 
tutunuz; 

 Kontrol panelinden BİP sesi geldiğinde kumandayı tanımış 
olacaktır . Bu programlama ile X tuşu alarmı kapatır , Y tuşu 
alarmı açar, Z tuşunu da bölgesel alarm kontrol tuşu olarak atar, 
W tuşu hafızaya alınmaz ve bu tuş hırsız, panik tuşu veya alıcı 
kontrolü için boştadır . 
• W tuşunu Panik veya Hırsız Alarmı olarak kontrol Paneline 

Programlanması 
- Bölüm 6.2.4.5 bakarak panik veya hırsız alarmı durumu 

kontrol paneline programlanır . 
- Kontrol paneli başvuru işlemini gösterdiği zaman kumanda 

üzerindeki W tuşuna 10 saniye boyunca basılı tutunuz. – 

- Kontrol panelinden BİP sesi gelince kontrol paneline 
kumandanın W tuşunu tanıtmış olursunuz. 

- 4.10.3 Çalışma 
- Sensör yerden yaklaşık 1mm mesafede yerleştirilmelidir , 

sensör üzerinde 2 adet kontak bulunmaktadır . Sensör bir 
sıvıyla karşılaşırsa, bu durum sensör tarafından okunur ve 
kabloyla detektöre iletilir . Detektör kontrol ünitesine 
kablosuz olarak acil durum sinyali verir . 

- Alarm Tipleri: 
- HSDIW01’ in herhangi bir alarm sinyali yaymaz. 
- 4.10.4 Kurulum  
- Kurulum prosedürü için HSDIW01 in kullanma kılavuzundaki 

önerilere bakınız. 
- 4.10.5 Programlama 

- HSDIW01 herhangi bir programlamaya ve ya ayarlamaya 
ihtiyaç duymaz. Programlama detektör üstündeki dip 
switchlerden ayrık sinyal gönderim şeklinde ayarlanmalıdır . 
Su basması alarmı böylece diğer alarmlar tarafından 
tanınmış olacaktır . 

 
 
• W tuşunu (veya Z tuşunu) Alıcı Kontrolü Olarak Atanması:  
 
- Alıcıyı kablosuz kod hafızlamaya kurun ( bakınız özel içerik) 

başvuru işlemi istenince W tuşuna 10 saniye boyunca basılı 
tutun. 

- Eğer istenirse, W ve Z tuşları fabrika ayarlarına tekrar 
alınabilir . 

- Z tuşunun işlevini değiştirmek: Bölgesel alarm tuşundan 
kontrol tuşuna dönüştürmek için;  Y tuşuna ve Z tuşuna 10 
saniye boyunca basılı tutun; bölgesel alarm tuşundan 
kontrol tuşuna dönüştüğünde LED 3 kere turuncu renkte 
yanıp söner. 

-  W tuşunun işlevini değiştirmek: Kontrol tuşundan bölgesel 
alarm ( B+C ) tuşuna çevirmek için Y tuşuna ve tuşuna 10 
saniye boyunca beraber basınız. Değişikliğin kabul olduğu 
zaman LED 2 kere turuncu renkte yanıp söner. Bunu tersi 
şekilde ayarlamak için aynı işlemler tekrarlanır . Eğer LED 2 
kere turuncu yanıp sönerse bölgesel alarma( B+C ) 
ayarlamış olunur veya eğer LED 3 kere turuncu yanıp 
sönerse kontrol tuşu olur. 

 
Bölgesel alarm tuşları Z tuşu (A+B bölgesi), W tuşu (B+C bölgesi)  
değiştirilmez ve bu işlemler ON ve OFF tuşlarına bağlı olarak 
işleme alınır . 
4.11.4 Sinyaller 
Kumanda çift yönlüdür; Basılan tuşla beraber turuncu ışık yanar 
kontrol ünitesinden cevap gelince kırmızı veya yeşil ışık yanıp 
söner. Gelen cevaba göre yanıp sönen LED durumu aşağıdaki 
gibidir . 
• 2 Saniye boyunca yeşil LED yanması: OFF sistem kapalı 
• 2 Saniye boyunca Kırmızı LED yanması: ON sistem Akif 
• LED yanmazsa: Dönüş yapan herhangi bir bilgi yok. 
 
Kumanda standby dayken herhangi bir tepki vermez: komut 
gönderdikten sonra LED hemen söner. 
Pil azaldığında, kumandanın çekim mesafesi azalır . Bir tuşa 
basıldığında, eğer L1 LED i aydınlanır ve sonra hemen söner ve 
kapanırsa, bunun anlamı pil tamamen boş ve hemen 
değiştirilmelidir .  
Başka bir şekilde eğer L1 LED i hemen aydınlanıp ve sönerse, 
bunun anlamı pilin bir kısmı azalmıştır; bu durumda bir tuşa 
yarım saniye kadar basılı tutun böylece kumanda komutu 
göndermeye çalışır ve cevabın gelmesi için bekleyin. Hiçbir şey 
olmazsa pil bir işlemi gerçekleştirecek güce sahip değildir , LED 
söner ve kumanda kapanır . 
Pil bittiği zaman, aynı türden pil yerine takılmalıdır . Yeni bir pil 
takmak için bakınız HSTX4 un kullanma kılavuzuna. 
 
 
 



 
 

4.13 Taşınabilir Kontrol Paneli  
(model HSKPS)  
 
  
 
 
 
4.13.1 Özel Uyarılar 
Çabuk ulaşılacak bir yere monte edin. Mesela girişe monte 
edebilirsiniz. 
4.13.2 Ürün Kullanımı ve Tanımı 
HSKPS kontrol ünitesini açıp kapatan çift yönlü dual band lı 
uzaktan kumanda eden paneldir ve kontrol ünitesinden çalışma 
bilgilerini alan bir paneldir . Diğer alıcıları da kontrol etmek için 
kullanılabilir . İç alanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır . 
Bunun dışında bir kullanımı ve ya manüel de yazan kullanımı 
dışında bu ürün kullanıldığında NİCE çıkacak sorunlardan 
sorumlu değildir . 
4.13.3 Çalışma  
5 adet dijital kodun girilmesiyle bölgesel veya bütün alarm 
sistemini açıp kapatabilirsiniz. 
Rolling Code sistemi kullanıldığı için maksimum güvenlik 
iletişimine sahiptir . Bu klavye kontrol ünitesine komut 
gönderebilir ve diğer otomasyon ürünlerini alıcılarını kontrol 
edebilir . İçindeki küçük siren bir durum oluştuğunda tedbir 
sinyali yayar. Pil zayıflama sinyali bulunmaktadır . HSKPS duvara 
montaj veya masaüstü versiyonu (HSKCT) bulunmaktadır . 
Tuşların ve LED’lerin Tanımı 
8 gösterge LED’i, 10 sayısal tuş, 10 işlemsel tuş bulunmaktadır . 
Bkz. şekil 28 
1= A,B,C bölge LED’leri: Hangi bölge aktif olursa yanar. 

2= LED : iletişim: Sinyal iletildiği zaman yanar. 

3= LED : Uyarı- yeni olay: kontrol ünitesi deaktif olduğunda 
ve yeni bir olay sinyali olduğunda yanar. 

4= LED :Uyarı- kapı açılması: kontrol ünitesi aktif olduğunda 
ve kapı veya pencere açıksa yanar. 
5= LED : Uyarı- Pil azalması: kontrol ünitesi aktif veya deaktif 
olduğu zaman pilin azaldığını bildirir ve pili değiştirmenizi 
bildirdiği zaman yanar. 

6=LED : Standby durumunda kontrol ünitesinden gelen bilgi 
durumunda yanar. 

7= ve  Tuşları: bu tuşlar direkt komut tuşlarıdır .( 
kod girmeye gerek yok) özel işlemleri veya kontrol ünitelerini 
aktifleştirmek için kullanılır . 

8=   tuşu: reset tuşu, yanlışlıkla girilen kodu silmek için 
kullanılır . 

9= ve  tuşları: Bölgesel koruma sağlamak için aktif 
ve deaktif edilecek bölgelerin tuşlarıdır . 

10=  tuşu: Kontrol ünitesini aktifleştirme tuşudur. 

11=  tuşu: Kontrol ünitesini deaktif etme tuşudur. 

12=  tuşu: Kontrol ünitesinin durumunu sorgulama tuşu. 
13= “0-9” Tuşlar: kontrol ünitesine veya başka bir alıcıya komut 
göndermeden kod yazmaya yarayan tuşlar . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uygulanan işlemler ve ilgili sinyaller 
• Kontrol Ünitesini aktif ve deaktif etmek: 
- Tam Aktivasyon: 5 sayıdan oluşan kodunuzu giriniz ve ABC 

LED’ leri yanacaktır .  Tuşuna bastıktan sonra ve giriş 
kabul edilirse 3 Bip sesi ve yaklaşık 30 saniye boyunca A,B,C 
LED’ leri yanacaktır . 

- Bölgesel Aktivasyon: 5 sayıdan oluşan kişisel kodunuzu 

giriniz ve A,B,C LED’ leri aydınlanacaktır . Ve  
tuşlarından birine basınız bastığınız bölüm aktif olmaz ve 

LEDi söner.  tuşuna bastığınızda bölgesel aktivasyon 
gerçekleşmiş olur. 

- Deaktivasyon: 5 sayıdan oluşan kişisel kodunuzu giriniz ve 

A,B,C LED’leri aydınlanır .  tuşuna bastıktan sonra bir Bip 
sesi ve A-B-C söner bunun anlamı alarm deaktif 
konumdadır . NOT! : deaktivasyon her zaman bütün 
alanların alarmını kapatır . 

- Baskı Altında Deaktivasyon: Eğer bir veya birden çok kod 
baskı altında olma durumuna karşı programlanmışsa, bunu 
kontrol ünitesine girersiniz ve kontrol ünitesi sizin baskı 
altında olduğunuz anlar ve telefon açılmasını önceden 
belirlediğiniz yerlere telefon açar. Bakınız bölüm 6.2.4.2 

• Yanlış kod girme: eğer yanlış bir kod girdiyseniz  
tuşuna basınız ve doğru olanı giriniz. 

• Yanlış kod: Eğer yanlış kod girilirse (sistem hafızasında 

olmayan kod)  LED’ i 8 kez yanıp sönecektir .  LED’ i 
yanmaya başlar . 8 kez yanlış kod girilmesi durumunda 
bütün LED’ ler yanıp sönmeye başlar ve kontrol ünitesi 
kendisini 30 saniye boyunca bloke eder. 

• Kontrol Ünitesi Durumu Kontrolü:  tuşuna 
basıldığında kontrol ünitesi durumunu kontrol edersiniz; 
hemen bu süreçte A-B-C bölgelerinden hangisi veya 
hangileri aktifse yanar. Eğer herhangi bir LED yanmaz ise 
bunun anlamı Kontrol ünitesi deaktif durumdadır . 

• Genel Verici şeklinde kullanım:  Kontrol ünitesini aktif ve 
deaktif etmekle kullanıldığı gibi bu kumanda paneli aynı 
zamanda kontrol vericisi olarak alıcıları aktif etmek ve özel 
durumları kontrol etmek içinde kullanılır . 

-  Direkt komut tuşudur; eğer alıcılara hafızalanmışsa ( 
örneğin HSTT2L), her bu tuşa basılmasında alıcıyı açıp 
kapatır . 

-  Direkt komut tuşudur; eğer alıcılara hafızalanmışsa 
(örneğin HSTT2L), her bu tuşa basılmasında alıcıyı açıp 
kapatır . 

-  Direkt komut tuşudur; normalde panik ve hırsız alarmı 
olarak hafızalanır , fakat istenilirse alıcı kontrollüde 
yapılabilir . Her bu tuşa basıldığında açıp kapatır . Dikkat ! 
İletişim her tuşa basıldıktan 2 saniye sonra meydana gelir . 
 

4.13.4 Kurulum  
 
Kurulum için kullanma kılavuzuna bakınız. 
 
4.13.5 Programlama 
 
Bu kumanda hem kontrol ünitesine hem de diğer özel alıcılara 
programlanabilir . Programlama için gerekli bilgi kullanma 
kılavuzunda bulunmaktadır . 
• Kumandayı kontrol ünitesine programlama ( aktif ve 

deaktif etmek için 5 sayıdan oluşan kodun kullanımı):  
- Kumandanın pilini yerleştirin (koruma kapağını çıkarın). 

Bir bip sesi duyulacak ve bütün LED’ler 60 saniye boyunca 
yanıp sönecektir . 



 
 

- Bu ara zarfında, Kontrol ünitesi aktif ve deaktif 
yapılmalıdır . ( seçilen başka cihaz olmamalıdır .) bu işlem 
tamamlandığında kontrol ünitesinden 6 kere bip sesi 
gelecektir . Her pil değiştirildiğinde bu işlem 
tekrarlanmalıdır . 

•  tuşuna Panik ve Hırsız alarmı programlanması: 
Kontrol ünitesinden PROGRAMMİNG MODE bölümündeki 
PANİC ve BURGLAR bölümüne gelin ( bakınız bölüm 6.2.4.5)  

- Kontrol ünitesi ekranında başvuru mesajını 

gördüğünüzde: kumanda üzerindeki tuşuna 10 
saniye boyunca basılı tutunuz. Kontrol ünitesi bip sesi 
verir bunun anlamı programlama gerçekleşmiştir . 
Kumandaya kurcalama alarmı da programlanabilir . Eğer 

tuşuna bir şey programlanmazsa kontrol ünitesi bir 
alarm vermez. 

 
 

•   tuşlarının programlaması: Bu tuşları aktif 
etmek için, kablosuz kodu hafızalamak için alıcıyı kurun ( ve 
ya kontrol ünitesini).işleme başvurusu olursa tuşa 10 saniye 
boyunca basılı tutun. 

• Komut göndermek için sayısal tuşların programlanması: 
kablosuz kod hafızalanması için alıcıyı kurun(bakınız özel 
içerikler),  

 
 
 
 
 

4.14 Dahili siren 
(model HSSI)  
4.14.1 Özel Uyarılar 
 
Cihazı ulaşılması zor olan yere monte edin, yanlışlıkla zara 
vermekten kaçının, monte edilen yerden alarm sinyalinin 
duyulacağından emin olun. Eğer gerekliyse ilave siren kullanın. 
4.14.2 Ürün Kullanımı ve Tanımı 
HSSI hırsızları caydıracak ve zorla içeri girenler için tasarlanmış 
114 dB ses gücüne sahiptir . Cihaz pille çalışır , duvara montaj 
edilir ve sıkıştırılmış boyutuyla saklanmasını istediğiniz alanlara 
monte edilebilir . İç alanlar da kullanılmak için tasarlanmıştır . 
Bunun dışında bir kullanımı ve ya manüel de yazan kullanımı 
dışında bu ürün kullanıldığında NİCE çıkacak sorunlardan 
sorumlu değildir . 
4.14.3 Çalışma  
HSSI güçlü bir alarm sinyaline sahiptir . Her alarm sinyali kontrol 
ünitesi tarafından yollanır . Yaklaşık olarak 3 dakika boyunca 
alarm sinyali oluşturur (her alarmda). Eğer sirenin kapağı 
açılmaya çalışılırsa ( eğer kontrol ünitesi TEST modda değilse) 3 
dakika boyunca alarm sinyali çalışır . 
Sesli Sinyaller: 
• 4 Bip = kontrol ünitesinin aktif olduğu anlamına gelir 
• 1 Bip = kontrol ünitesini deaktif olduğu anlamına gelir . 
• Kontrol ünitesi aktif ve ya deaktif olurken eğer 20 saniye 

boyunca sinyal sesi gelirse pil bitmiş anlamındadır . 
Piller azaldığında sinyaller doğru ve net çalışmaz o yüzden piller 
değiştirilmelidir . 
4.14.4 Kurulum 
Kurulum için kullanım kılavuzuna bakınız. 
 
Ses ayarı: Şekil 29 da olduğu gibi potansiyometreyi çevirerek 
ses yüksekliğini ayarlayınız. 
4.14.5 Programla 
HSSI kendi kendini programlama özelliğine sahiptir . Kontrol 
ünitesini ilk aktif ve deaktif duruma aldığınızda 6 bip sesi 
programlandığını anlatır . 

 
 

4.15  Kablosuz Harici Siren  
(model HSSO)  
 
 
4.15.1 Özel Uyarılar: 
Cihazı ulaşılması zor olan yere monte edin, yanlışlıkla zara 
vermekten kaçının, monte edilen yerden alarm sinyalinin 
duyulacağından emin olun. Eğer gerekliyse ilave siren kullanın. 
4.15.2 Ürün  Kullanımı ve Tanımı 
HSSO hırsızları caydıracak ve zorla içeri girenler için tasarlanmış 
116 dB ses gücüne sahiptir . Pille çalışır , kablosuz olarak dual 
band ve çift yönlü iletişim yapar, dış alanlarda kullanıma 
uygundur. 
Bunun dışında bir kullanımı ve ya manüel de yazan kullanımı 
dışında bu ürün kullanıldığında NİCE çıkacak sorunlardan 
sorumlu değildir . 
4.15.3 Çalışma 
HSSI güçlü bir alarm sinyaline sahiptir . Her alarm sinyali kontrol 
ünitesi tarafından yollanır . Yaklaşık olarak 3 dakika boyunca 
alarm sinyali oluşturur (her alarmda). Eğer sirenin kapağı 
açılmaya çalışılırsa ( eğer kontrol ünitesi TEST modda değilse) 3 
dakika boyunca alarm sinyali çalışır .  
HSSO sistemin durumunu kontrol panelinden öğrenir ve buna 
göre hem alarm sinyali oluşturur hem de görünecek şekilde 
üzerindeki lambayı yakıp söndürür. 
Sinyaller:  
• 3 Bip ve 3 kere yanıp sönme: Kontrol Ünitesinin aktif 
duruma geldiğini gösterir . 
• 1 Bip ve 1 kere yanıp sönme: Kontrol Ünitesinin deaktif 
duruma geldiğini gösterir . 
• 12 saniye boyunca seri Bip ve lambanın yanması: alarmdan 
önce gecikme 
• 2 saniye boyunca sürekli siren ve lambanın yanması: kontrol 
ünitesi Test modda; Kurcalama alarmı verilmeyecek anlamı. 
• 30 saniye boyunca kontrol panelinin aktif ve deaktif olurken 
hızlı seri sirenler ve lambanın yanıp sönmesi: pilin azaldığı 
anlamı pilin bitme sinyali durumu, pilin hemen değiştirilmesi 
lazım. Pilin bitmesi veya azalması durumunda doğru olmayan 
alarm sinyalleri oluşur. 
4.15.4 Kurulum:  
Kurulum prosedürü için ilgili kullanım kılavuzuna bakınız. 

- Ses Ayarlaması: Bip seviyesini ayarlamak için 
potansiyometreyi çevirin şekil 30 da görüldüğü gibi. 

- Titreşimli alanlar için emniyet kurcalama switchi: 
Kurcalama sensörü taşınmadan önce deaktif yapılmalıdır . 

- Ses mesajı kartı: HSSO, alarmlara ve uyarılara karşı sesli 
mesaj kaydı işlemiyle yükseltilebilir . 

4.15.5 Programlama  
HSSO nun kontrol ünitesine hafızalanması ve programlanması 
işlemleri aşağıda belirtildiği gibidir . 
 



 
 

- Bir alarm sinyali bölgesinin kodunun hafızlanması için 
kontrol ünitesini kurun; pili konektörlerini hafızlamayı 
gerçekleştirmek için takın. Bu uygulamayla siren 
kurcalama alarmı, düşük pil durumu ve kontrol sinyallerini 
her 40 dakikada bir kontrol ünitesine iletir . 

- Sirenin kapağını kapatın, 1 Bip sesi ve bir yanıp sönme 
gerçekleşir , emniyet switchinin kusursuz kapanmasını 
sağlayın. 

- Siren ilk aktif ve deaktif durumlarında programlanır . Siren 
programlamayı doğruladıktan sonra 6 Bip ve 6 kez yanıp 
sönen lamba işareti verir . 

 
 

4.16 Kablolu Harici Siren (model HSSOC) 
 
 
 
 
 
 
 
4.16.1 Özel Uyarılar 
 
Cihazı ulaşılması zor olan yere monte edin, yanlışlıkla zara 
vermekten kaçının, monte edilen yerden alarm sinyalinin 
duyulacağından emin olun. Eğer gerekliyse ilave siren kullanın. 
4.16.2 Ürün Kullanımı ve Tanımı 
HSSOC 116 dB ses gücünde kablolu harici bir sirendir; hırsızları 
ve zorla içeri girenler caydıracak şekilde tasarlanmıştır . 
Kontrol Ünitesi tarafından güç verilir . Elektrik gitme 
durumlarında üzerinde bulunan 12 V 2.2 Ah pilden kullanır . Dış 
alanalrda kullanımı uygundur. 
Bunun dışında bir kullanımı ve ya manüel de yazan kullanımı 
dışında bu ürün kullanıldığında NİCE çıkacak sorunlardan 
sorumlu değildir . 
4.16.3 Kurulum 
Kurulum için ilgili kullanma kılavuzuna bakınız. 
4.16.4 Programlama 
HSSOC özel bir programlamaya ihtiyaç duymaz. Ancak, 
elektriksel bağlantısı yapılmadan önce 2 ayarı vardır . 

a) TC Blok Komutası: pozitif (+) veya Negatif (-) ; HSCU1C ve 
HSCU1GC + ya kurun. 

b) Alarm sinyal bloğu: 3 veya 5 alarm sinyali sonra 
 

 
 
4.16.5 Kontrol Paneline Elektriksel Bağlantı 
 
Bu kullanma kılavuzunda bulunan 5. bölümü referans alarak 
elektriksel bağlantı yapılabilir . 
 
BATT +/- : Destek akülerinin elektriksel bağlantısı. Pb-12V 2.2Ah 
aküler siren çalışmaları için vazgeçilmezlerdir . 

P .SUPPLY +/- : Kontrol panelinden güç kayağına bağlantı;( 
P .SUPPLY - = GND , P .SUPPLY + = +SAA) 
+ N: 
TAMPER: kurcalama alarmı için çıkış, kurcalama alarmı girişi 
kontrol paneli üzerinde( GND VE TMP A veya B veya C arasında). 
Aksi takdirde kurcalama kontağı +N e bağlanabilir . 
T/C: blok komutası, kontrol panelin aktif/deaktif sinyali 
bağlantısı için.(+OFF) 
 

 
 
Elektrik bağlantısı için aşağıdaki sırayı izleyin. 

1. Pili bağlayın, ışıklar yanıp sönmeye başlayacak(eğer 
pil bağlantısı tersse aynen kalır .) 

2. Kontrol ünitesinin güç kaynağını bağlayın: P .SUPPLY + 
ve -. 

3. Aktivasyon sinyali +N i bağlayın: lamba hızlıca 
yanmaya başlar ve sirenin Standby durumunu kabul 
etmek için 2 saniye boyunca 2 sinyal sesi yayınlanır . 

4. Kurcalama çıkışını bağlayın. 
5. Eğer varsa, T/C alarm bloğu komutasını bağlayın. 

4.16.6 Çalışma 
 HSSOC güçlü akustik alarm sinyali verir . Her alarmda kontrol 
ünitesinin N+ ucundan tetik alır ve yaklaşık 3 dakika kadar alarm 
sinyali yayar. Sinyal kontrol ünitesi deaktif edilince kesilir . 
Eğer bağlantılar söylendiği gibiyse ( ‘T/C’ ucu  ‘OFF’ ucuna 
bağlandıysa, kontrol ünitesi deaktifken siren kapalı olur.  
Işıklı Sinyaller  
. 4 kez Yanıp Sönme: Sistemin Aktif duruma geldiğini gösterir . 
. 1 kez yanıp Sönme: Sistemin Deaktif duruma geldiğini gösterir . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 ELEKTRİK BAĞLANTISI 
 
5.1 Uyarılar 

- Bağlantıların kalifiye ve tecrübeli personel 
tarafından yapılmalıdır. 

- 2 kutup arasında kısa devreyi önlemek için iki 
kutubu birbirlerinden 3mm mesafe olacak şekilde 
yerleştirin. 

- Test için tam dolu akü kullanın. 
 
5.2 Kontrol Paneli Bağlantısı (Model HSCU1GC ve 
HSCU1C için) 
 
Dikkat! Kontrol panelinin dış kabını açmadan önce 
sistemin enerjide olmadığını kontrol ediniz. 
 

1- ana güç kablosunu bağlarken şekil 31 de 
görüldüğü gibi kabloyu önce ferrit  silindirden 
geçirin ve tornavidayla vidayı açın. Şekil 32 de 
görüldüğü gibi kablonun uçlarını klemense 
takın. Klemense takmak için sarı renkteki 
yerlere tornavida ucunla bastırın ve kablonun 
ucunu delikten içeri sokun. 

2- Terminal kartının bağlantısını yapmak için tablo 
4 ü referans alınız. 

3- Temin ettiğiniz aküyü şekil 33 deki gibi takınız. 
4- Bağlantı tamamlandıktan sonra kapağı kapatın 

ve mandalı yerine takın. 
 
5.3 HSSOC siren ağlantısı 
 
Kontrol paneli ve siren arasındaki ağlantıyı yapmak için 
şekil 36 ya ve tablo 4 e bakınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 4 ELEKTRİK BAĞLANTISI AÇIKLAMASI 
Çıkış Açıklaması 
SPK Harici hoparlör çıkışı (8Ω) .şekil 34 de ki gibi yerleştirilebilir . 
+ ALI 12VDC Max. 500mA; artı uc kablolu detektörler için güç kaynağı şekil 35 
+ OFF Artı uç, kontrol ünitesi aktif olduğunda, kablolu siren komutu için şekil 36 
GND (hepsi) Eksi uç bütün bağlantılar için 
+ SIR Artı uç alarm durumlarında, eklenen sirenler için, 12VDC Max. 500 mA  şekil 37 
+ SAA Artı uç ( 14VDC) kablosuz sirenlerin akü şarjı için 
+ N Artı uç, kablolu sirenleri kumanda etmek için. Eğer birden fazla siren bağlanacaksa geri dönen sinyali 

engellemek için diyot bağlanmalıdır . Bakınız şekil 36 DİKKAT bu çıkışı siren beslemesi için kullanmayınız. 
KEY Harici anahtar girişi (kapalı=kontrol ünitesi deaktif) şekil 38 
A1-2 B1-2 C1-2 NC alarm girişi bakınız şekil 39 
TMP A-B-C NC otomatik koruma (kurcalamalara karşı) girişi şekil 39 
NC1-COM1-NO1 R1 röle çıkışı düşük güvenlik gerilimli devrelere bağlayınız şekil 40 
NC2- COM2- NO2 R2 röle çıkışı düşük güvenlik gerilimli devrelere bağlayınız şekil 40 
PHONE PSTN hattına bağlamak için giriş 
PC PC ile bağlantı konektörü 
Not: Alarm ve kurcalama girişleri NC olmalıdır ve ilk kapanmaya uygun olmalı. Eğer istem dışı kapanırsa alarm durumuna 
geçerler ve alarm sinyalinden kurtulmak için ilk önce kontrol ünitesini Test moduna getiriniz 



 
 

- TMP girişleri ilgili detektörlerle aynı zamanda programlaması yapılmalı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 KONTROL PANELİ PROGRAMLAMASI 
 
Kontrol Ünitesi üzerindeki tuşlarla programlanır , ekranındaki 
yazılardan ve ses rehberi ile programlamaya yardımcı olur. 
 
Genel programlama kuralları: 

- Yapılan değişiklikler OK tuşuna basarak kabul eldir , eğer 
OK tuşuna basılmaz ise değişikliler kabul edilmez. 

- Kontrol ünitesi ekranı  işaretini gösterirse, kullanıcı bu 
tuşları kullanarak yukarı ve aşağıya doğru listeyi 
kaydırabilir . 

- Eğer ekran  işaretini gösterirse, kullanıcının yapılan 
değişikliği OK tuşuna basarak kabul etmelidir . 

- Eğer ekranda Y ve N harflerini gösterirse Y nin anlamı 
seçileni aktif etmek N nin anlamı seçileni deaktif etmek. 

- İşlemden çıkmak için ESC tuşuna basınız. 
- Ayarları iptal etmek için C tuşuna basınız 

- Ayarlama sırasında yapılan bir yanlışı geri almak için  
tuşuna basınız. 

- Saati, tarihi, dakikayı, saniyeyi ve bunun gibi şeyleri 
girmek için sayısal tuşları kullanınız. 

- Telefon numaraları ile vocal mesajı ve SMS mesajını 
ilişkilendirmek içinde sayısal tuşları kullanınız. 

- A, B, C bölgelerini seçmek için 1, 2, 3 tuşlarını kullanınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yanlış giriş olursa cihaz bir veya iki kere Bip sesi verir . 
6.1 İlk Açılış ve Ayarlama 
Aküyü bağladığınız zaman ekranın ışıkları yanacak ve kontrol 
ünitesi ürün versiyon kodu bilgisi ekranda belirecektir . Herhangi 
bir tuşa basarak devam edilir ve dil seçimi ekrana gelir . 
Kullanmak istediğiniz dili yukarı aşağı tuşlarına basarak ayarlayın 
ve OK tuşuna basarak dili seçiniz. Dil seçildikten sonra artık sesli 
olarak bize yardımcı olacak ses rehberinin dilini de seçmiş 
olursunuz.  
 
6.1.1 Güvenlik kodları: “factory code”,  “user code”, ve 
“installer code” 
 
Kontrol panelinin “0000” şeklinde bir factory code vardır . Bu 
kod sonradan değiştirilebilir ve diğer iki da programlanabilir: 
User code: (4 – 8 karakter aralığında olmalı) aktivasyon için ve 
programlama yapabilmek için kullanılır . 
Installer code: ( 4- 8 karakter aralığında olmalı) bütün 
ayarlamalara giriş yapabilmek için kullanılır . 
Dikkat! Bu kodları sakın unutmayın yoksa kontrol panelini 
açamaya çalıştığınızda kontrol ünitesi kurcalama alarmı 
verecektir . Bu durumda akü bağlantısını sökün ve tekrar 
bağlayın ilk açılış gibi açılacaktır . Yapılan değişiklikler silinmez. 
 
Factory code girdikten sonra zaman ve tarih ayarlarını isteyecek 
bundaki amaç tutulacak olan Durum Loglarını doğru bir şekilde 
kayıt etmek. 
User code ve installer code girdikten sonra programlama 
menüsü önünüze çıkar istenilen programlama sekmesine yukarı 
aşağı tuşlarıyla gelinir ve OK tuşuyla o sekmenin içerisindeki alt 
sekmelere ulaşılır . 

 
 
 
 
6.2 PROGRAMLAMA MENÜLERİ 
 
MENU 1  

Phone Book Alarm sırasında hafızlanan kişileri aramak için oluşturulan telefon rehberi 

Messages Acil durumlar için kayıt edilen mesajlar. T oplam olarak 6 vocal, 6 SMS ve 11 Teknik SMS mesajı kayıt edilir . 

Extras Sisteme bağlanan cihazların ayarlamalarının yapıldığı yer 

Settings Kontrol paneli özel işlemlerini ayarlamak için  

Digital protocols Alarm alıcı merkezi ile dijital iletişim protokolü ayarları için  

Pc remote managment Uzaktan teknik asistan ayarları için yapılan ayarlar menüsü 

 
 
 
 
 
6.2.1 Phone Book (telefon rehberi)è Hafıza 
 
 
Bu bölümde yapılan hafızalama işlemi ile kimin teknik mesaj, 
alarm mesajı alması isteniyorsa o kişilerin telefon numaralarının 
hafızalandığı yerdir . Bu rehbere 63 adet kişi kaydedilebilir . 
Telefon hafızasındaki 64 nolu sekmeye konturlu hattın kontur 

öğrenme numarası girilir ve         tuşuna basılarak kontur 
bilgisi ekranda görülür. T elefon rehberindeki her sekme için 
MENU 2 de sekmeler derlenmiştir . 

 
 
 
 



 
 

MENU 2 

İsim (Max. 13 karakter) kişinin ismi veya ilgili kişinin telefon numarası 

Numara (Max. 16 dijit)  PSTN ve GSM hattı üzerinden aranacak telefon numarası 

Mesaj Seçilen bir veya birden fazla ses mesajını(bkz. 6.6.2) telefon rehberinde kayıtlı olan ve seçilen kişilere olay durumunda 
gönderilir . 

SMS Seçilen bir veya birden fazla SMS mesajını(bkz. 6.6.3) telefon rehberinde kayıtlı olan ve seçilen kişilere olay durumunda 
gönderilir . 

Teknik SMS Seçilen bir veya birden fazla teknik mesajını telefon rehberinde kayıtlı olan ve seçilen kişilere olay durumunda gönderilir . 
 
No Durum SMS mesajı 
1 Kontrol ünitesi pili azalması LOW BATTERY CONTROL PANEL 
2 Dedektör pili azalması LOW BATTERY PERIPHERAL 

3 
Kontrol hatası ve/veya iletişim 
bozuldu(durum raporlarını kontrol 
edin 

SUPERVISION FAILURE OR SCANNER 

4 
Alarm açık (telefon rehberinde 
yetkilendirilmiş kişilere gider) 

CONTROL PANEL ARMED 

5 
Alarm kapalı (telefon rehberinde 
yetkilendirilmiş kişilere gider) 

CONTROL PANEL DISARMED 

6 
Kablolu kontrol üniteleri için ana 
elektrik gücünde hata olduğunda. 

MAINS FAILURE enerji geri geldiğinde: CONTROL PANEL MAINS RETURN. 

7 
15 dakika boyunca GSM operatörüne 
bağlanılamadı. 

NO GSM NETWORK 

8 Sabit Hattan arama başarısız NO SUCCESSFUL CALL ON PSTN LINE 

9 
Periyodik olarak sistemin çalıştığı 
mesajının belirtilen saatlerde 
gönderilmesi 

PERIODİCAL CALL OK 

10 
SIM Kullanma süresi doldu.( SIM kartın 
kullanma süresi önceden 
kayıtlandırılması lazım.) 

SIM VALIDITY 

Doğrudan Erişim: 
Y veya N yapılarak kaydedilen telefon numarasının direkt olarak kontrol ünitesini aramasını sağlanabilir . Örnek olarak mobil telefondan 
aranabilinir ve herhangi bir kullanıcı kodu girilmeden kontrol ünitesini kontrol edebilir . 
 
  
NOT: Telefon rehberine bir numara kaydederken: 
• Telefon hattı kontrolü:  Kontrol paneli normal olarak arama yaparken çevir sesini dinler. Eğer çevir sesini dinlemeden direkt aramasını 
isteniyorsa numaranın başına * (Yukarı ok işaretine basılarak) işareti konmalıdır . 
• Numaralar arasında Duraklama: arama yapılırken iki numara arasında duraklama yapılması isteniyorsa kaydedilen numaralarının 
başına P(aşağı ok tuşuna basılarak) işareti konulmalıdır . 
 
6.2.2 Mesajlar =>Ses Mesajı 
 
Bu bölüm sesli mesaj kaydına olanak sağlar . Bu kaydedilen 
mesajlar telefon rehberinde kayıtlı olan ve gönderilmesi 
programlanan numaralara gönderilir . 6 adet mesaj ve ek olarak 
7nci mesaj bulunmaktadır . Toplam kayıt süresi 240 saniyeyi 
geçemez. 
 
Ses mesajı kaydı 
Alarm durumlarına atamak için mesaj kaydı aşağıda belirtilen 
şekilde yapılır . Kayıt işlemini gerçekleştirmeden önce MENU 3 
ten referans olarak mesajların alarmlara göre dağılımını 
görebilirisiniz. 
 
• 1 den 6 ya kadar olan mesajlar: Her mesaj belirli bir alarm 
durumunu belirtilerek kayıt altına alınmalıdır . Referans olarak 
düzenlenen MENU 3 tablosuna bakınız. 
• Mesaj Numarası 1 için—Alarm grubu ABC  

Kayıt edilmiş mesaj normal olarak A,B, C gruplarında oluşan 
alarm ile gönderilir . Bazen bu gruplar bölgesel olarak açık 
tutulur bu durumda oluşacak alarm durumunda bu mesaj 
iletilmez. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için kayıt 
işlemi yapılırken A =>1, 
B=>2, C=>3 tuşlarına basılarak bu gruplar çıkarılır . 

• 7nci Ses mesajı: 
Kontrol ünitesi arandığında karşılama mesajıdır . 
 

 
Bu mesajdan sonra aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştirebilirsiniz.   

- Kontrol panelinin durumunu kontrol etmek: 0,#. 
- Alarmı Kapatmak için:0,*,0,# 
- Alarmı Açmak için: 0,*, 1,# 
- A ve B bölgelerinin alarmını açmak için: 0,*,2,# 

 
Lambaları ve elektriksel uygulamaları kontrol etmek istenirse 
bölüm 9.2.8 deki şekilde yapılabilir . 
Sesli Mesaj kaydetme prosedürü: 

1- Menüden MESSAGES sekmesine gelin ve OK tuşuna 
basın. VOCAL MESSAGES ekrana gelecektir . 

2- OK tuşuna basın. VOCAL MESSAGE NO:1 ekrana 
gelecektir . 

3- Kaydedilmesini istediğiniz mesaj numarasını yukarı 
aşağı tuşlarına basarak gelin ve OK tuşuna basın. TO 
RECORD ekrana gelecektir . 

4- OK tuşuna basın ve basılı tutarak mesajınızı kayıt 
edebilirsiniz. Kayıt işlemi yapılırken geriye doğru 
saniye kayıt süresini gösterir . 

5- Kayıt bittikten sonra OK tuşundan elinizi çekin. 
Kontrol ünitesi otomatik olarak kaydı tekrar eder. 

6- OK tuşuna basarak kaydı tekrar dinleyebilirsiniz. 
7- Kayıt başarılı ise ESC tuşuna basın. 
8- Kaydı beğenmediyseniz C tuşuna basıp tekrar kayıt 

yapınız. 
 



 
 

Bu prosedür mesaj kaydı yapmak değiştirmek ve dinlemek için uygulanır . 
 
   
MENU 3   
Mesajlar 

 
Fabrika ayarlarında atanmış olan alarm tipleri 

NO:1 ALARM GRUP A,B,C Bu durum bütün dedektörlerden gelen alarmı içerir . Örnek olarak “Uyarı: eve izinsiz 
giriş. Atatürk mah. Atatürk cad. no:11 Ataşehir / İstanbul.”  

NO:2 TAMPERİNG ALARM (KURCALAMA ALARMI) Bütün cihazları kapsar. Örnek olarak “Uyarı: Dedektör 
kurcalanması. Atatürk mah. Atatürk cad. no:11 Ataşehir / İstanbul.” 

NO:3 PANIC ALARM (PANİK ALARMI) Keypadden veya kumandadan kullanıcı tarafından verilen alarmdır . Örnek 
olarak “Uyarı: Evde tehlikeli bir durum var. Atatürk mah. Atatürk cad. no:11 Ataşehir / İstanbul.” 

NO:4 ROBBERY ALARM (or DİSTRESS):Kullanıcı tarafından aktif edilen alarm. Örnek olarak “Uyarı: İlk yardım 
gerekli. Atatürk mah. Atatürk cad. no:11 Ataşehir / İstanbul.” 

NO:5 TECHNOLOGICAL ALARM Teknik dedektörlerden gelen alarm( su, duman ve diğerleri) Örnek olarak“Uyarı: Su 
basması. Atatürk mah. Atatürk cad. no:11 Ataşehir / İstanbul.” 

NO:6 LOW BATTERY ALARM  Sistemin herhangi bir cihazının pilinin azalması sonucu verilen alarm. Örnek olarak 
“Uyarı: Piller azalıyor. Atatürk mah. Atatürk cad. no:11 Ataşehir / İstanbul.” 

 
Mesajların alarm durumuna göre atanması 
Bir sesli mesaj, fabrika ayarlarından farklı olarak herhangi bir alarm durumuna göre atanabilir . Mesaj ayarlaması sırasında yukarı aşağı 
tuşlarıyla bu işlem gerçekleştirilir . Bakınız menü 4. 
 
MENU 4 
 
 
MAINS FAILURE: (HSCU1GC ve HSCU1C modelleri için geçerlidir .)Mesaj programlanan zaman aralığında gönderilir . (Bakınız Ayarlar)Elektrik 
gidip geldikten sonra mesaj atılır . Örnek mesaj, “uyarı: kontrol panelinin elektriği kesildi.” 
PERİODIC CALL: Programlanan saatte sistemin doğru çalıştığı mesajı gönderilir . (bakınız ayarlar). Örnek mesaj olarak, “Alarm sistemi 
çalışması normal”. 
TEMPERATURE: Kontrol panelinin sıcaklığı 70 derecenin üstündeyken veya 5 derecenin altına düşerse mesaj gönderilir . Örnek olarak,” 
Uyarı evde anormal sıcaklık”. 
Özel Alarm Durumu: (ekran _ _ _ _ /_ _ _ _). Özel bir alarm durumu oluşturulup, mesaj atılabilir . 
Olası durumlar: 
  ALL    Alarm 
  OPEN    Kapı açık bırakılmış. 
  BATT    Pil gücü azaldı. 
  DISARM    Alarm kapalı 
  IN A( veya B veya C)  Seçilen grubun Alarmı açık. 
  ARM    Alarm açık 
  SUPERV    Kontrol alarmı 
  SCAN    Tarayıcı alarmı 
  END AL    Kapı tekrar kapandı. 
  MAN    Kurcalama alarmı 
  TEMPERATURE   Sıcak/Soğuk sıcaklığı ayarı 
 
Bu durumlardan birini programlamak için ekranın ilk bölümüne durum yazılmalı( örnek: “Düşük Pil” ve BATT sekmesine gir ve OK  tuşuna 
bas), ikinci bölüme hangi cihazla ilişkilendirmek isteniyorsa onu yazın, kontrol paneli için CONTROL PANEL ve sonra OK tuşuna basın. 
 

NO EVENT:  bu durum için herhangi bir arama veya mesaj gönderimi yapılmaz. 

 
 
6.2.3 Mesajlar => SMS mesajı 
 
Bu bölüm, programlama evresinde alarm durumuna göre 
gönderilmesini istenilen numaraya atanmış SMS mesajlarının 
yazıldığı yerdir . Maksimum 6 SMS mesajı bulunmaktadır . 
SMS kayıdı 
Alarm durumlarına atanmış mesajları kayıt etmek için aşağıdaki 
adımlar izlenir: 
1-) MESSAGES sekmesine gelinir ve OK tuşuna basılır . VOCAL 
MESSAGES sekmesi görünür.  
2-) Aşağı tuşuna basılır ve SMS MESSAGES sekmesi görülür. 
3-) OK tuşuna basarak SMS MESSAGE No:1 ekrana gelir . 
 
Buradan sonraki işlemler VOCAL mesaj bölümündekiyle aynı 
olarak yapılacaktır . Tek farkı yazılması istenilen SMS kontrol 
ünitesi üzerindeki alfa-nümerik tuşlarla yazılır . Maksimum SMS 
uzunluğu 24 karakterden oluşmalıdır . 
 

 
 
6.2.4 EXTRAS  
Bu menü kontrol ünitesine kayıt edilmiş ve edilecek cihazların 
ayarlanmasını içerir . 
 
6.2.4.1 – EXTRAS => REMOTE CONTROLS (uzaktan kumanda) 
Uzaktan kumanda menüsü uzaktan kumandanın ayarlanmasını 
ve alarmı açıp kapatmak için kullanılır . 
 

1- EXTRAS menüsünden OK tuşuna basın, REMOTE 
CONTROLS sekmesi gözükecektir . 

2- Tekrar OK tuşuna basın, REMOTE CONTROL 1 
gözükecektir . (Veya ilk boş  alan çıkar karşınıza) 

3- Tekrar OK tuşuna basarak bu uzaktan kumanda ile 
hangi bölgeleri açıp hangilerini kapatacağınızı 
erişimini sağlanır . 

4- 1, 2 ve 3 numaralar alarmını açabilinecek bölgeleri 
4,5 ve 6 alarmını kapatabileceğiniz bölgeleri 
belirlemek içindir . 



 
 

5- Tekrar OK tuşuna basınız. 
6- ON ve OFF butonlarına aynı anda basınız, bir adet BIP 

sesi gelecektir .(Eğer tek BIP yerine 3 adet BIP sesi 
gelirse bu kumanda önceden programlanmıştır .) 

7- OK Tuşuna basarak kumandanın programlama 
işlemini bitirin. 

8- Alfa nümerik tuşlar kullanılarak kumandanın adını 
veya kullanacak kişinin adını yazın ve tekrar OK 
tuşuna basın. 

9- Kumandaya vermiş olduğunuz adı sesli olarak kayıt 
etmek için OK tuşuna basın ve kayıt edin. 

10- Eğer kayıt işlemi doğru olduysa ve programlamayı 
bitirmek için ESC tuşuna basın. 

 
Bu programlama prosedürünü 32 Kumanda için tekrar 
yapınız. 
 
11- Programladığınız uzaktan kumandayı silmek için, 

kumandayı seçin ve C tuşuna basınız ve ardından 
onaylamak için OK tuşuna basınız. 

 
6.2.4.2  EXTRAS => CODES (KODLAR) 
 
Kontrol ünitesini alarmını açıp kapatmak veya taşınabilir bir 
Keypad dan kontrol edebilmek için 5 Sayısal karakterden oluşan 
kişisel şifredir .her kullanıcının kişisel bir şifresi olmalıdır .Böylece 
kontrol ünitesi üzerinde kimin ne zaman alarmı açıp kapattığını 
durum bilgilerinden öğrenilebilir . 
Kod oluşturmak için aşağıdaki prosedür izlenir: 

1- Yukarı aşağı butonlarını kullanarak EXTRAS menüsü 
sekmesine gelin ve OK tuşuna basın, REMOTE 
CONTROLS sekmesini göreceksiniz. 

2- Aşağı butonuna basın, CODES sekmesi görülür. OK 
tuşuna basın CODE NO:1 ekranda görülecektir veya 
ilk boş sekme görülür. 

 
Bundan sonraki işlemler REMOTE CONTROLS işlemlerinin 
aynısıdır . Tek farklılığı keypadden kodların girilmesi olacaktır . 
 
Not: BASKI altında girilen kod 
Baskı veya tehdit altında, önceden programlanmış bir kodla, 
alarmı kapatır ve hırsız alarmını çalıştırırsınız. 
Bu kodu oluşturmak için aşağıdaki yol izlenir . 
 

1- Kod kaydı yapılırken kontrol paneli UNDER THREA T 
sekmesinde ekranın sağ tarafın N harfi vardır . Bu harfi 
yukarı aşağı butonlarıyla Y harfine dönüştürüp OK tuşuna 
bastığınızda yazılmış olan kod artık Baskı altında kontrol 
paneline girildiğinde kullanılacak koddur. 
 

Toplam olarak 32 adet kodu yukarıdaki prosedüre uygun şekilde 
kayıt edebilirsiniz. 
 
Herhangi bir kodu silmek için kodu seçin ve C butonuna basıp 
ardından OK butonuna basınız. 
 
6.2.4.3 EXTRAS ALARM GRUBU A(B veya C) 
 
Bu menü içerisinde, dedektörleri belirlenmiş bir bölgeye 
programlanabilir . Belirlenen bir bölgeye dedektör programlama 
işlemi aşağıdaki gibidir . 
 

1- Ana menüden EXTRAS menüsüne gelinir . OK tuşuna 
basılır ve REMOTE CONTROLS görülür. 

2- İki kere aşağı tuşuna basın ve ALARM GROUP A 
görülecektir . OK tuşuna basın. 

3- EXT AL N gözükür. 
4- Eğer kullanıcı dedektörü dış alanda kullanacak ise N 

harfini yukarı tuşu ile Y harfine çevirmelidir . OK 
tuşuna basarak işleme devam edilir . 

• Dış Alarm Y: Dedektör bir durum algılarsa Dış siren 
üzerindeki ses kartına kayıt edilen Mesaj 2 çalacaktır . 
• Dış Alarm N: Dedektör bir durum algılarsa 10 saniye 
boynuca Dış siren üzerindeki ses kartındaki Mesaj1 i çalacak ve 
10 saniye sonunda Alarm sinyali çalmaya başlayacaktır . 

  
5- SENSOR A01 (veya ilk boş alan gözükür). OK tuşuna 
basılarak işleme devam edilir . 
6- DELAY IN N AND N görülür. Bu fabrika ayarıdır . İlk N 
işareti sensörün algılamadan sonra gecikme istenilip 
istenilmemesini sorar. İkinci N harfi bir başka dedektörle 
beraber kullanılmasını istenilip istenilmemesi durumudur. 
Örnek olarak İki dedektörde görünce alarm versin 
şeklinde. Bu iki harfin değerlerini değiştirmek için 1 ve 2 
tuşlarına basınız. İstenilen şekilde olduğunda OK tuşuna 
basınız. 
7- Eğer gecikme durumu ayarlandıysa 0 dan 99 saniyeye 
kadar gecikme programlanabilir . Bu işlem için sayısal 
tuşları kullanınız. Daha sonra OK tuşuna basınız. 
8- INSERT BA TTERY görülecektir . Bu durumda yapılacak 
işlem dedektörün pilini doğru bir şekilde yerine takmaktır .  
9- Pili taktıktan sonra kontrol ünitesinden BIP sesi gelir . 
Bu BIP sesi tek ise kontrol ünitesine dedektörü tanıtmış 
olursunuz. Eğer AND fonksiyonu kullanılacaksa bu duyulan 
bip sesinden sonra ikinci dedektöründe pili takılır . OK 
tuşuna basılır . 
10- LABEL A01 ekranda gözükür. Dedektörün ismini 
yazın. 
11- Sesli olarak ta OK tuşuna basılarak ismi kayıt edilir . 
12- İşlem bittikten sonra ESC tuşuna basılır . Diğer 
dedektör tanıtımları içinde aynı işlemler yapılır . 

 
Not: 
Eğer bir dedektör bir gruba programlandıysa başka bir gruba 
programı yapılamaz. 
Böyle bir durum için dedektörü silmek gerekir . 
 
Dedektörü silmek için; 
Dedektör seçilir ve ardından C tuşuna basılır . 
 
6.2.4.4 – EXTRAS à 24H PANIC AL. 
 
PANIC: buraya atanan tuşlarlar alarm manuel olarak işleme 
alınacaktır . 
TECHNOLOGİCAL: bu gruba atanan dedektörler kullanılır .( 
duman, su, gaz dedektörleri) 
 
6.2.4.5 EXTRASà 24H PANIC 
 
Extras menüsünden 24H PANIC sekmesine gelinerek, uzaktan 
kumandanın veya keypadin üzerindeki ilgili tuşlara 10 saniye 
kadar basılır ve programlanır . 
 
6.2.4.6 EXTRAS à 24H TECHNOL 
 
Dedektörleri Teknolojik gruba dahil etmek için kullanılır . EXTRAS 
sekmesinden 24H TECHNOL seçilir , A grubuna alarm tanıtma 
işlemi ile aynı şekilde programlaması yapılır . 
 
Her kontrol paneline 99 adet kablosuz dedektör tanımlanabilir . 
AND fonksiyonu kullanan iki dedektör, 1 dedektör hafızasını 
kullanır . 
 
6.2.4.7 à KABLO GİRİŞLERİ 
 
HSCU1GC ve HSCU1C kontrol ünitelerinde 6 adet input girişi 
bulunmaktadır . Bu inputlara NC dedektörler eklenebilir . Eklenen 
her dedektörün Tamper (kurcalama) alarm girişi de bulunur.  
Buradaki işlemi EXTRAS menüsünden WİRED İNPUT sekmesine 
gelerek, aynı A grubuna dedektör tanıtımı yapıldığı gibi yapılır . 
 



 
 

6.2.5 SETTİNGS  
 
Bu menü kontrol panelini ayarlamak için kullanılır . 
 
6.2.5.1 SETTINGSà EXCL. SENSORS (KABLOSUZ DEDEKTÖR 
DEVREYE ALMA/ALMAMA) 
 
Bir veya birden fazla dedektörü buradan aktif veya deaktif 
edebilirsiniz.  

1- SETTINGS menüsünden EXCL. SENSORS seçilir .  
2- İstenilen ve kayıtlı olan dedektör, yukarı aşağı 

butonlarından seçilir . 
3- INCLUD yazısı görülür ki bunun anlamı dedektör 

devrededir. EXCLUD görünüyorsa dedektör devrede 
değildir . 

4- Yukarı aşağı butonlarıyla çalışmasını istemediğiniz 
dedektörün durumu değiştirebilirsiniz. 

NOT: Burada yapılan işlem dedektörü silmez sadece dedektörün 
çalışıp çalışmamasını sağlar . 
 
6.2.5.2 SETTINGSà EXCL. WIRED INP . (KABLOLU DEDEKTÖR 
DEVREYE ALMA/ALMAMA) 
 
HSCU1GC ve HSCU1C kontrol panellerinde bulunan ve bu 
panellerin altında buluna girişlerdeki sensörlerin aktif ve deaktif 
yapma işlemleri için kullanılır .  
Bu dedektörlerin devreye alınıp devreden çıkarılması işlemi için 
6.2.5.1 deki işlemler uygulanır . 
 

6.2.5.3 SETTINGSà RELAY1 SETTINGS (RÖLE AY ARLARI) 
 
HSCU1GC ve HSCU1C kontrol panellerinde 2 adet röle çıkışı 
bulunmaktadır . 
Output Röle 1 fabrika ayarı olarak ON-OFF konumundadır . 
Output Röle 2 Genel Alarm durumu için ayarlanmıştır . Bu 
ayarları MENU 5 teki ayarlara göre yapılandırabilirsiniz.  Ayarları 
değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapınız. 

1- SETTINGS menüsünden OK tuşuna basarak EXCL. 
SENSORS ekranda görülür. 

2- Aşağı ok tuşuna 2 kere basınız.(eğer röle iki 
ayarlanacaksa 3 kere basınız). RELAY1 SETTİNGS 
görülünce OK tuşuna basınız. 

3- Yukarı- aşağı tuşlarına basarak gerekli fonksiyonu 
seçiniz. 
NOT: PULSE fonksiyonuna göre, ikinci satır zamanı 
gösterir , bundan dolayı istenilen değeri nümerik 
tuşlarla giriniz. 

4- Bitiminde, OK tuşuna basınız.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MENU 5 
 
 
ON-OFF Değiştirme fonksiyonu; İç saatten (bakınız 9.2.7)  veya uzaktan telefonla rölenin durumunu ON- OFF yapmak 

için kullanılır . 
PULSE 0-999 saniye aralığında ayarlanabilen ve iç saten ve telefondan komut verilerek çalışan fonksiyon. 

GENERAL ALARM Genel alarm durumuna göre rölenin durumunu 3 dakika ON pozisyonuna değiştirir . 

TAMPER Eğer kurcalama alarmı gelirse 3 dakika  boyunca röle ON konumda olacaktır .  

PANIC Panik alarmı durumunda 15 saniye kadar On konumunda olacaktır . 

ROBBERY Soygun durumunda oluşacak alarm durumunda 15 saniye kadar açık kalacaktır . 

TECHNOLOGICAL Teknolojik alarm durumunda 15 saniye açık durumda olacaktır . 

ANOMALY GSM şebekesinin kesilmesinde, yayılan sinyallerin bozulmaya uğramasında,  kontrol panelinin veya 
dedektörlerin pillerinin azalmasında 15 saniye kadar açık kalması durumudur. 

ARM./DISARM Alarm Aktif edildiğinde ON deaktif edildiğinde OFF konumuna geçer. 

INP . DELAY Bir veya birden fazla atanmış dedektör tarafından gelen sinyallere göre ON konumuna geçer. 

 
6.2.5.4 SETTİNGSà RADIO OUTPUTS ( Kablosuz OUTPUT) 
 
Kontrol paneli 16 adet çıkışla donatılmıştır . Bu çıkışlar panjur 
motorlarını, aydınlatmayı, sulama sistemlerini ve bunun gibi 
elektriksel yükleri kontrol etmek için kullanılır . (HSTT2N ve 
HSTT2L). 
Bu komut işlemi telefonla yapılacağı gibi, uzaktan kumanda ve 
keypadle de kontrol edilir . 
Alıcı, kontrol ünitesinin yaymış olduğu sinyali self- learning 
yoluyla hafızalar. 
İki tipi vardır: PULSE veya ON-OFF. 
Bu durumları ayarlamak için aşağıdaki adımlar izlenir . 

1- Menü adımlarından SETTİNGS menüsüne gelinir ve 
OK tuşuna basılır . Ekranda EXCL. SENSORS görülür. 

2- 4 kez aşağı ok yönüne basılır . RADIO INPUTS görülür. 
Tekrar OK tuşuna basılır . 

3- RADIO1 Görğlğr . Yukarı aşağı tuşlarıyla istenilen 
komuta gelinir . 
 

 
4- İkinci satırda PULSE görülür.( Bu durum aşağı yukarı 

tuşlarıyla ON-OFF şekline değiştirilebilir .) 
5- İşlemi bitirmeden önce alıcı tanıtılır . Tanıtım işlemi 

için gerekli cihazın kullanma kılavuzuna bakınız. 
6- OK tuşuna basarak alıcıyı programlamış olunur. 

 
6.2.5.5 SETTINGSà…. 
 
Bu SETTINGS sekmesi içerisinde, kontrol panelinin çalışmasını en 
uygun hale getirmek için kullanılan parametreler ve fonksiyonlar 
bulunmaktadır . Bu parametreleri ve fonksiyonların kısa 
tanımlarını MENU 6 da görebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

 
 

 
 

MENU 6 
 
 
GSM/TELEPHONE LINE Bu bölüm GSM şebekesinin mi yoksa Telefon hattının mı önce kullanılacağını bildirir . 

MAINS FAILURE Enerji gitmesi durumunda SMS mesajı gönderme. Bu mesajın gönderme için programlama. 

PERIODIC CALL Periyodik olarak SMS mesajı gönderimi sağlar . Bu gönderimin ne kadar sıklıkta gönderilmesi 
programlanabilir . 

SIM VALIDITY Girilmiş olan SIM kart kullanma süresinin bitimine yaklaşıldığında SMS gönderimi sağlar . 

TIME AND DA TE Tarih ve saatin ayarlarının yapıldığı yerdir . 

TEL. Eğer bir santralin dahilisinden arama yapılacaksa çıkış numarasını yazarsınız ve ardından arama yapar. Bu 
kullanım alarm durumunda alarm seviyesini arttırmak için sabit telefon hattına direk bağlanmalıdır . 

INSTALLER CODE Kurulumcu kodunu buradan değiştirebilirsiniz. 

ANTISCANNER ANTİSCANNER fonksiyonu aktif edildiğinde çevrede oluşan sinyal bozunumlarını bildirir . 

SUPERVISION SUPERVISION fonksiyonu aktif edildiğinde kontrol ünitesi bütün cihazların çalışıp çalışmadığı kontrolünü her 
40 dakikada bir gerçekleştirir . 

EXIT TIME  Sistem aktif edildikten sonra sistemin tamamen devreye girmesi için geçen süredir . Fabrika ayarlarında 60 
saniyeye ayarlanmıştır . 0-60 saniye arasında ayarlanır . 

AUTO SUMMER H Güneş ışığından yararlanmayı kontrol edilebilir . Ekranın ışığının daha kısık yanması örnek olarak verilebilir . 
 

BACKLIGHTING Kontrol paneli üzerindeki ekranın ışığının ayarlandığı sekmedir. Bu sekme pil azalmasında ekran ışığı 
otomatik olarak azalır . 

VOLUME Ses rehberinin sesinin ayarlanmasını sağlar . 

FORCED ARMING Kesinleştirilmiş bir zamanda kontrol panelinin alarmı tamamen veya bölgesel olarak açmasını sağlar . Alarmı 
kapatmak manuel olarak yapılır . 

FW VERSION Cihaz yazılımının versiyonunu gösterir . 

SYSTEM RESET Kaydedilmiş bütün verilerin tamamen silinmesini sağlar . 

 
 
 
6.2.6 à DIGITAL PROTOCOLS (Çağrı Merkezi) 
(gelişmiş ayarlar, ses rehberi eşlik etmez) 
 
CONTACT ID ve CESA 200 BAUD ile alarm çağrı merkezine 
bağlanmasını sağlanan bölümdür. Bu bölümdeki parametreleri 
ayarlamak için NİCE SERVİS MERKEZİNDEN bilgi alınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.2.7 à PC REMOTE MANAGEMENT (PC ile uzaktan yönetim) 
(gelişmiş ayarlar, ses rehberi eşlik etmez) 
 
Kontrol paneline uzaktan teknik asistanlık etmeyi sağlar . Bu 
uygumla için kontrol paneli Sabit telefon hattına bağlı olmalıdır . 
HSMO teleservis modemi ve PC için program gereklidir .  
Uzaktan yardım işlemi kullanıcının kontrol paneli üzerindeki 
Somun anahtarı simgeli tuşa basarak erişime izin verilir . 
Gerekli bağlantıları yapmak ve parametreleri kullanmak için 
HSMO teleservis modemi içinden çıkan kullanma kılavuzuna 
bakınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 OLUŞABİLECEK SORUNLAR 
 
 
• Dedektör arasıra uygunsuz alarm veriyor: 
 

- Pillerin boş mu dolu mu olduğunu kontrol edin. 
- Dedektörün kirli veya hasar görmüş olmadığından emin 

olun. 
- Eğer dedektörün işlemini yanlış yaptığını düşünüyorsanız, 

yanına bir dedektör daha koyun ve AND fonksiyonu 
uygulayın. 

 
HSDID11: Kapı ve pencere açılma dedektörü 
- Kapı veya pencere iyi bir şekilde kapanmamış olabilir . 

Rüzgâr hareket ettiriyordur. 
- Dedektörün düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin 

olun, magnetle arasındaki mesafeyi iyi ayarlayın. 
- TİTREŞİM: dedektörün içinde bulunan sensör kuvvetli 

titreşimlere karşı duyarlıdır . 
- Yüksek seviyede neme karşı duyarlıdır . 
HSDIM11: Kızılötesi dedektör  
HSDIM12: Perdesel Kızıl ötesi dedektör. 
- Sıcak vücutların hareket etmesine karşı duyarlıdırlar. 
-  1 cm mesafeden geçen bir arı 10 metre uzakta olan bir fil 

kadar görülür dedektörden. 
- TİTREŞİM: dedektörün içinde bulunan sensör kuvvetli 

titreşimlere karşı duyarlıdır . 
- Yüksek seviyede neme karşı duyarlıdır . 
HSDIS01: Duman Dedektörü 
- Ocak üstüne konulan veya yemek yapılırken yemekten 

çıkan buhardan etkilenebilir . 
- Tozlu mekanlarda tozdan etkilenir . 
HSDID01: Cam Kırılma Dedektörü 
- Düşen objeler kırıldıklarında ses çıkarırlar bundan 

kaynaklanan sorun olabilir . 
- Basınç farkından dolayı yanlış alarm durumu yaşanabilir .  

Klimalar örnek olarak verilebilir . 
HSDIW11: Su dedektörü 
- Ortamda oluşacak yoğunlaşma ve nem dedektörü aktif 

edebilir . 
- Kirlenmiş dedektör nemden dolayı yanlış alarm verebilir . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 
 
• Dedektörün önünden geçildi ğinde alarm çalmıyor: 

- İlk hareketi algılayan dedektör alarm sinyalini iletir . 3 
dakika içerisinde oluşan diğer durumları dedektör iletmez. 
Bu işlemi gerçekleştirmek için 3 dakika bekleyin ve sonra 
deneyin. 

• Ekranda DISARM ve INSERT SIM Yazıyor: 
- SIM kartın doğru takıldığından emin olun. Eğer SIM 

kartınız doğru takıldıysa, servis veren operatörünüz SIM 
kartı bloke etmiş olabilir . 

• Telefon arama Testi başarısız:  
- Eğer sesli mesaj kaydetmediyseniz telefon arama testi 

başarısız olur. 
• Sistem ilk açıldığında uzun bir BIP sesi geliyor: 

- Hafıza kartını takmamışsınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 ÇALIŞMA TALİMATLARI 
 
 
9.1 Sistemi kullanırken Öneriler 
 
• Her zaman alarmı aktif edin. 
• Her zaman camları ve kapıları kapalı tutun. 
• Evde kimsenin olmadığını gösteren işaretler bırakmayın, 
örnek olarak dolu posta kutusu. 
• Uzun süreli olmadığınız yer için kontrol ünitesinden evdeki 
panjurları ve aydınlatmayı açıp kapatacak saati ayarlayın. 
• Alarmı kapatan kodu kimseyle paylaşmayın. 
 
9.2 Kullanıcının kullanacağı uygulamalar 
 
9.2.1 Bütün bölgelerin alarmını açma 
 
• KEYPAD ile: kodu girin ve kırmızı butona iki kere basın. 
• KONTROL ÜNİTESİNDEKİ KEYPAD: Kodu girin ve kırmızı 
tuşa bir kez basın. 
• UZAKTAN KUMANDA İLE: ON butonuna basın. 
• Otomatik olarak alarmı devreye bölüm 6.2.2.5 te yazıldığı 
gibi alın. 
• Bölüm 9.2.8 de yazdığı gibi uzaktan telefon ile alarmı 
devreye alın. 
 
9.2.2 Bölgesel alarm açma 
 
• KEYPAD ile: Kodu girin ve kırmızı butona basın. Eğer A,B ve 
C bölgelerini aktif etmek istemiyorsanız 1,2ve 3 tuşlarıyla aktif 
etmek istemediğiniz bölgeler seçilir ve kırmızı butona basılır . 
• KONTROL ÜNİTESİNDEKİ KEYPAD: Kodu girin ve A,B,C 
bölgeleri için 1,2,3 tuşlarını kullanarak aktif olmasını 
istemediğiniz bölgeyi seçin ve kırmızı butona basın. 
• UZAKTAN KUMANDA İLE: Uzaktan kumanda üzerinde 
bulunun bölgesel açma tuşuna basın A+B bölgeleri aktif 
olacaktır . Eğer B+C bölgelerini aktif etmek istiyorsanız. Panik 
tuşunu ayarlayabilirsiniz. 
• Otomatik olarak alarmı devreye bölüm 6.2.2.5 te yazıldığı 
gibi alabilirsiniz. 
• Bölüm 9.2.8 de yazıldığı gibi uzaktan telefon ile alarmı 
devreye alabilirsiniz. 
 
9.2.3 Alarmı Kapatma 
 
• KEYPAD İLE: Kodu yazın ve yeşil butona basın. 
• KONTROL ÜNİTESİNDEKİ KEYPAD: Kodu yazın ve yeşil 
butona basın. 
• UZAKTAN KUMANDA İLE: OFF butonuna basın. 
 
9.2.4 TEHDİT ALTINDA ALARM SİSTEMİNİ KAPATMA 
 
• KEYPAD İLE VEYA KONTROL ÜNİTESİ ÜZERİNDEKİ KEYPAD 
İLE: Programlamış olduğunuz ANTI-DURESS kodunu girerek 
alarmı kapatır ve soygun alarmı sırasında aranmasını istediğiniz 
numara aranır . 
 
9.2.5 KONTROL PANELİ TEST  
 
Kontrol paneli sistemin çalışmasını test eder. Örnek olarak 
cihazların açılmasını ve pillerini değiştirilmesi için de kullanılır . 3 
adet test türü vardır . 

- KONTROL PANEL TEST: bütün dedektörlerin çalışamasını 
kontrol eder, sinyal gücünün seviyesini kontrol eder. 

- TELEFON ARAMA TESTİ: Kaydedilmiş sesli mesajı Sabit hat 
ile veya GSM ile arama yapılmasını sağlar . 

- SİNYAL SEVİYE ÖLÇÜM TESTİ: çevre koşullarında 
kullanılan sinyallerin yoğunluğunu gösterir . 

Test modunu aktif etmek için aşağıdaki işlemleri yapınız, 

 
 

1- Kontrol paneli DISARM konumundayken USER 
kodunu veya INSTALLER kodunu girin ve üst ok 
tuşuna basınız. 

2- TEST CONTROL PANEL ekranda görülür. 
3- Yukarı aşağı tuşlarını kullanarak istenilen Test 

Moduna getirilir ve OK tuşuna basılır .  
4- Seçilen test moduna ait özellikler aşağıdaki 

paragrafta açıklanmıştır . 
 
9.2.5.1 à CONTROL PANEL TEST (Kontrol Paneli Testi) 
 

5- Burada bir dedektör alarmı devreye koyulması lazım 
bundan dolayı manyetik dedektörde kapıyı veya 
pencereyi açarak, kızılötesi dedektörde de önünde 
hareket ederek bu alarm sinyali elde edilir . 

6- Her alarm için 5 saniye bekleyin. Yukarı aşağı 
tuşlarıyla hangi alarmın hangi dedektörden geldiği 
bilgisine ulaşabilirsiniz. 
 
Burada bilinmesi gereken bir durum da C1 ve C2 nin 
anlamlarıdır . C1 ve C2 kullanılan frekansın 
sinyalizasyon durumunu gösterir . 
Örnek olarak C1H,C1M,C1L’dir . 
Yanlarında olan H, M, L bu harfler çalışma alanındaki 
sinyal kalitesini gösterir . Bu harfler çıkarsa 
dedektörle kontrol ünitesi arasındaki haberleşme 
düzgün bir şekilde gerçekleşir . 
H: yüksek kalite 
M:orta kalite 
L: düşük seviye 

 
9.2.5.2 àFIELD METER TEST (Çevredeki Sinyal Testi) 
 

5- Bu bölümde cihazın göndermiş olduğu sinyale karşı 
vermiş olduğu sinyalin gücünü görebilirsiniz. Bunun 
için bir sinyal gönderip karşılığında gelen sinyali 
hemen ekranda görürsünüz. 
Örnek olarak: 
 
C1: ❚❚❚❚❚ 

C2: ❚❚❚❚ 
 
Şeklinde olursa 433Mhz (C1) kusursuz kullanımda, 
868 Mhz (C2) çok iyi kullanımı göstermektedir. 

6- Tek bir bar bile sinyallin iletimi ve alımı için yeterlidir . 
 
9.2.5.3à PHONE DIALLER TEST( Telefonla Arama Testi) 
 

5- Aranılacak numarayı tuşlayın ve OK tuşuna basın. 
6- Yukarı aşağı tuşlarıyla gönderilmesi istenen mesajı 

seçin ve OK tuşuna basın. 
7- Yukarı aşağı tuşlarıyla Kullanılacak olan hattı seçiniz 

bu hatlar PSTN (Sabit Hat) ve GSM dir . 
8- OK tuşuna basın ve aramayı gerçekleştirin. 
9- Aranmış olan telefondan mesaj rahatlıkla 

duyulacaktır . 
 
9.2.6 EVENT LOG (DURUM RAPORU) 
 
Kontrol ünitesi alarm açıkken, kapalıyken, alarm çalıyorken vb. 
durumlarda yapılan her işi durum raporu alır . Durum raporu 
alırken gün, saat, isim, kontrol panelinin durumunu değiştiren 
kişiyi raporlar. 
Hafızalama işlemi son 200 veridir . 
Durum raporlarını görüntülemek için aşağıdaki işlemler 
gerçekleştirilir . 
 



 
 

1- USER kodu veya INSTALLER kodu girilir ve aşağı 
tuşuna basılır . 

2- En son oluşan durum görülür ekranda.ilk satırda gün, 
zaman, ikinci satırda oluşan durumla ilgili açıklamalar 
görülür. 

3- Diğer durum raporlarına bakmak için aşağı ve yukarı 
ok tuşları kullanılır . 

4- Çıkış yapmak için ESC tuşuna basılır . 
 
 
9.2.7 TIMED PROGRAM (Zaman Programlaması) 
 
HSCU1GC ve HSCU1C kontrol ünitelerinde kullanılabilir bu 
özellik için bir adet röle çıkışını kullanarak olur. Bu durumun 
aktifleştirmesi uzaktan telefonla veya ayarlanan zamanla olur. 
Zamansal olarak programlanabilmesi aşağıdaki gibidir: 

1- Kontrol panelinde alarm kapalıyken ESC butonuna 
basınız. 

2- İlk satırda TIME ON:00:00 ve ikinci satırda TIME 
OFF:00:00 gösterilir . 

3- Tuşları kullanarak istenilen zamana ayarlanır ve 
ardından OK tuşuna basılır . 

 
Zamanı programlandıktan sonra, yukarı ok tuşuna basarak 
fonksiyonu aktif edersiniz. Bu durumda ekranda H harfi görülür 
ve hergün aktif olur. Bu durumu kapatmak için aşağı ok tuşuna 
basın.  
 
9.2.8 UZAKTAN ASİSTAN 
 
Eğer kurulumcunun elinde NİCE ALARM SİSTEMİ modemi, 
yazılımı ve bir bilgisayarı var ise; uzaktan, kontrol panelini 

ayarlayabilir , durumları görebilir , problemlerin çözümünü 
sağlayabilir . Uzaktaki kullanıcı bu işlemi kontrol paneli 
üzerindeki anahtar işareti olan tuşa 5 saniye kadar basılı tutarak 
kontrol panelinin kurulumcunun kaydetmiş olduğu numarayı 
arar. Uzaktan yardım alındığında kullanıcı kontrol paneli 
üzerinde herhangi bir işlem yapmamalıdır . Sistem karasız 
duruma düşer.  
 
9.2.9 Uzaktan Kullanım 
 
Kontrol paneli telefonla aranabilir . HSCU1GC, GSM operatörü 
üzerinden aranabilir . HSCU1G üniteleri gelen aramalara cevap 
vermez. Sebebi kablosuz olarak çalıştığı için pilin ömrünü 
uzatmak için pili korur. 
 
Sabit hattan kontrol ünitesini aramak 
 
Dikkat: Kontrol panelinin gelen aramayı cevaplaması için VOICE 
MESSAGES No 7 kayıtlı olmalıdır , aksi durumda gelen aramayı 
cevaplamaz arama başarısız olur. 
 
Kontrol panelini aramak aşağıdaki gibi olmalıdır . 

1- Kontrol paneline tahsis edilen numarayı arayın. 
2- İkinci çalma sesini duyunca konuşmayı kesin. 
3- Hemen tekrar arayın. Kontrol paneli gelen aramayı 7 

numaralı sesli mesaj ile yapacaktır .  
4- 7 numaralı mesajı dinledikten sonra kullanıcı kodunu 

girin girdikten sonra # tuşuna basın.  
5- Yapılması istenilen işlemi Tablo A  dan bakarak 

yapınız. 

TABLO A 
 
 
0 # Kontrol panelinin durumu sesli olarak duyabilirsiniz. 

 
0  * 1 #  Sistemin bütün bölgelerinin alarmını açar ve sesli bildirim mesajı yapar. 

0 * 2 #  Bölgesel olarak alarm açma(A+B) ve sesli bildirim mesajı yapar. 

0 * 0 #  Sistemin alarmını kapatma ve sesli bildirim mesajı yapar. 

2 0 * 1 #  1 nolu röleyi aktif etmek. 

2 0 * 0 #  1 nolu röleyi deaktif etmek. 

2 0 # 1 numaralı Rölenin durumunu kontrol etmek için ( 3 bip röle aktif, tek bip röle deaktif) 

2 1 * 1 # 2 nolu röleyi aktif etmek. 

2 1 * 0 # 2 nolu röleyi deaktif etmek. 

2 1 #  2 numaralı Rölenin durumunu kontrol etmek için ( 3 bip röle aktif, tek bip röle deaktif) 

X X * 1 # Alıcıya komut gönerip durumunu ON konumuna getirmek için. ( 1 den 16 ya kadar numara girin ) 

X X * 0 # Alıcıya komut gönderip durumun OFF konumuna getirmek için. ( 1 den 16 ya kadar numara girin) 

 
GSM Modülünden Kontrol Ünitesini aramak(Sadece HSCU1GC) 
 
Kullanıcı kontrol ünitesini üzerine takılı olan ve SIM karta 
atanmış olan numaradan arayabilir . Kontrol ünitesinin arayan 
numaraya cevap vermesi için, arayan numara kontrol ünitesi 
üzerindeki telefon rehberinde kayıtlı ve DIRECT ACCESS(direkt 
erişime) izin veriliyor olması gereklidir . 
 
9.2.10 Kullanıcının Kontrol Ünitesi tarafından Aranması 
 
Alarm durumunda kontrol ünitesi öngörülen telefon numarasını 
arar. Bu aramalar kontrol paneli üzerinden kesilebilir . Bu 

aramaları kesmek için mesajı dinleyin ardından bip sesi 
geldikten sonra # tuşuna basarsınız. Sizden sonraki yapılması 
gereken arama yapılmaz. 
 
9.2.11 Uzaktan Dinleme 
 
Sabit hat üzerinden kullanıcı kontrol ünitesi ararsa, ortamdaki 
sesleri kontrol paneli üzerindeki mikrofondan dinleyebilir . Bu 
durumu yapabilmek için bağlantı kurulduğunda, telefonda * 
tuşuna basılır ve ortamın seslerini dinlersiniz. T ekrar * butonuna 
basılarak dinleme işlemi kesilir . Eğer dinleme yapılırken başka 
bir işlem yapmaz iseniz 60 saniye kadar dinleme işlemi otomatik 
olarak kesilir . 



 
 

9.2.12 Handsfree Görüşme 
 
Kontrol panelinin veya kullanıcının kontrol panelini aramasında 
GSM şebekesi üzerinden bu uygulamayı yapmak mümkündür. 
Bu işlemi yapabilmek için eğer kullanıcı arıyorsa kontrol 
ünitesini * tuşuna basılı tutması gereklidir . İşlemi sonlandırmak 
için * tuşuna basmalıdırlar. Eğer herhangi bir işlem yapılmaz ise 
sistem kendisi 60 saniye sonra bu uygulamayı sonlandıracaktır . 
 
Kontrol paneli üzerinden GSM modulünü kullanarak arama 
yapmak için; 

1- Kontrol paneli üzerindeki ON butonuna basınız. 
2- Daha sonra ekranda DIAL NUMBER ibaresi belirince 

aramak istediğiniz numarayı yazın ve OK tuşuna 
basınız. 

3- Konuşmayı sonlandırmak için ESC tuşuna veya OFF 
tuşuna basınız. 

DİKKAT! --> HSCU1G cihazlarında bu işlemleri yapmak için 
kontrol ünitesi üzerindeki GSM modulünün etkin hale gelmesi 
gerekmektedir. 
 
9.2.13 Uzaktan Telefon Rehberinde Kayıtlı Numarayı 
Değiştirmek (HSCU1GC) 
 
Telefon rehberi üzerine kayıtlı bir numarayı kayıtlı bir 
numaradan SMS atarak değiştirilebilir . Bu uygulamayı yapmak 
için boşluk bırakmadan AeskinumaraAyeninumara 
 
A1234567890A9012345678 
 
Şeklinde olmalıdır . Eğer değişiklik yapıldıysa kontrol ünitesi 
“CHANGE MADE 9012345678” şeklinde SMS gelir . 


