
DSC PANEL KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU 

Programlama şifresi:5555 

Kullanıcı şifresi:1234 

Programa giri ş: * 8 5555 

Programdan çıkı ş: # # 

Zone tanımlamaları: 

 0      Kullanılmayan zone 

1      1.gecikmeli zone 

2      2.gecikmeli zone 

3      Ani zone 

11    24 saat hırsızlık  

16   24 saat panik 

Zone programlama 

Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001  tuşlanmalıdır.Tu şlandıktan sonra 2 
haneli  

zone özelliklerini 6 zone için pe ş peşe girilmelidir. 

Örnek: panelimizde 1. zonu gecikmeli,2.zonu ani,3.z onu ani,4.zonu siren sabotajı,5.zonu  

panik butonu olarak kullanalım 6.zonu kullanmayalım . 

*8 5555 programa girilir,  001 01 03 03 11 16 00 # işlemleri yapılır.# tu şuna 1 kere basarsak zone  

programlama adımından çıkmı ş oluruz fakat programdan daha çıkmamı ş oluruz. 

Giri ş-Çıkış Sürelerini Programlama 

Programa girdikten sonra süreleri belirlemek için 0 05 tuşlanmalıdır.Panelde 1. partıtıon  

kullanıldı ğı için 01 seçilmelidir.3 haneli saniye bazında 1.gi riş gecikme süresi girilir ardından  

boşluk vermeden 3 haneli saniye bazında 2.giri ş gecikme süresi girilir ardından bo şluk  

vermeden 3 haneli saniye bazında çıkı ş süresi verilmelidir. 

Örnek: Giri ş süresini 15 saniye çıkı ş süresini 30 saniye verelim 

*8 5555 005 01 015 015 030 #  

Sistem Opsiyonlarını Programlama 

• 1.sistem opsiyonu için yapılması gereken uygulama  programa girdikten sonra 013  



tuşlayıp 3 ve 7 nolu ı şıkları yanar duruma getirip di ğer ışıkları söndürmektir. 

• 2.sistem opsiyonu için yapılması gereken uygulama  programa girdikten sonra 014  

tuşlayıp 6 nolu ı şığı yanar duruma getirip di ğer ışıkları söndürmektir. 

• 3.sistem opsiyonu için yapılması gereken uygulama  programa girdikten sonra 015  

tuşlayıp 1 nolu ı şığı yanar duruma getirip di ğer ışıkları söndürmektir. 

• 4.sistem opsiyonu için yapılması gereken uygulama  programa girdikten sonra 016  

tuşlayıp 1 ve 5 nolu ı şıkları yanar duruma getirip di ğer ışıkları söndürmektir 

TELEFON ARAMA PROGRAMI 

Müşteri numaraları aratılacaksa : * 8 5555 programa gi rilir: 301 TEL NO # 302 TEL NO # 303 TEL NO # 
310 6 DEFA 1`İ TUŞLAYIN 320 32 DEFA 1` İ TUŞLAYIN 350 06 06 351 2 VE 3 NOLU IŞIKLARI YAKIN 
ARDINDAN # TUŞLAYIN 380 5 NOLU IŞIĞI YAKIN VE ARDINDAN ## TU ŞLAYIN. 

Alarm gözlem istasyonu aratılacaksa: :*8 5555 progr ama girilir, 301 MERKEZ RECIVER NUMARASI # 
303 ALARM MERKEZ İ RECIVER NUMARASI# 310 YAZ AKOND NUMARASI (4 RAKAML I)*66# 311 
AKOND NUMARASI # 350 CONTAKID YAPILACAKSA 03-03 G İR SİA FORMATINDA YAPILACAKSA 04-
04 GİR 377 DE ALARM MERKEZ İ TEST SİNYAL İ 003 003 003 000 030 001 001 007 030 # 378 TEST 
SİNYAL SAAT İ GİR 380 YAZ 5 VE 6 ZONLARI YAK # 381 DE 7’inci zon sö ndür 367 DE 1 YAK KURM A 
KAPAMA  701 YAZ 1 VE 2. ZONLARI YAK 

PGM Çıkışlarının Aktif Edilmesi 

PGM 1 VE 2 DEN EKSİ(-) TETTİK PROGRAMI: * 8 5555 MENÜ G İRİŞ: 009 01 01 BU PROGRAMI 
YAPTIKTAN SONRA PGM 1 VE 2 DEN ALARM ANINDA EKS İ(-) TETİK ALAB İLİRSİNİZ. 

Paneli Fabrikasyon De ğerlerine Döndürme 

Bu i şlem için 2 yöntem vardır.Birincisi programsal reset  atma ikincisi donanımsal reset atma. 

Programsal reset atmak için  

*8 5555 999 5555 999 tuşlanır panel tepki verip tu ş takımından ses gelene kadar beklenir. 

Donanımsal reset atmak için 

Panelde zone 1 klemensi ve PGM1 klemensleri bo şaltılır panelin elektri ği kesilir zone1 ve  

PGM1 klemensleri arası kısa devre edilir elektrik v erilir tu ş takımından ses gelene kadar  

beklenir elektrik kesilir kısa devre sökülüp normal  bağlantılar yapılır elektrik tekrar verilir 

 

 

 

 



DSC PANEL İ KULLANIM KILAVUZU 

Şifre de ğişimi: 

*5 eski şifre 40 yeni şifre (4 haneli)# 

Saat ve tarih ayarı 

*6 şifre 1 SS DD AA GG YY#  

SS- iki haneli saat 

DD-iki haneli dakika 

AA-iki haneli ay  

GG-iki haneli gün 

YY- iki haneli yıl 

Alarmı kurma 

Alarmı kurmak için bütün zonelerin sönük olması ger ekir.Bunun için panele ba ğlı  

dedektörlerin hiç birinin hareket görmemesi gerekir .Bu ortam sa ğlandıktan sonra tu ş  

takımındaki ready ı şığı yanar ve 4 haneli şifreyi girmek yeterlidir.Ready ı şığı yanıyorsa ve  

şifre do ğru girildiyse tu ş takımından cıkı ş süresini verdi ğini belirten saniyade bir uyarı tonu  

duyulur.Süre bitmeden ortam terk edilmelidir.E ğer yanlı ş bir i şlem yapılırsa tu ş takımı uzun  

süreli bir hata sinyali verir. 

Alarmı kapatma 

Mekana giri ş yaptıktan sonra giri ş süresi bitmeden 4 haneli şifreyi girmek yeterlidir.Yanlı ş  

şifre girilmesi durumunda # tu şuna basıp şifreyi tekrardan girmek tavsiye edilir. 

Bölge iptal ederek kurma 

İstenilen bölgeyi tek kurulumluk iptal ederek kurmak ta kullanılır. 

Örnek: 1. ve 3. bölgeleri iptal ederek kurmamız ger ekirse 

*1 01 03 # ye basılır ready ı şığı yanınca şifre girilir.Sistemdeki Arızayı Tespit Fonksiyonu 

Tuş takımında trouble ı şığı yanıyorsa sistemde bir arıza vardır.Arızayı tespi t etmek için *2  

tuşlanır yanan ledlere göre arıza tespit edilir. 

Zone 1 yanıyorsa:1 nolu tu şa basılır,yine 1 yanıyorsa panel aküsü takılı ve za yıflamı ştır 2  

yanıyorsa bell + ve – arasında olması gereken 1KOhm  direnç takılı de ğildir. 



Zone 2 yanıyorsa:Panele elektrik gelmiyodur. 

Zone 3 yanıyorsa:Panele ba ğlı telefon hattında problem vardır (e ğer 3. sistem opsiyonunda 7  

ve 8 nolu ı şıklar söndürüldüyse bu arızayı vermez). 

Zone 4 yanıyorsa:Panel haber alma merkezine ba ğlı ise haberle şme problemi vardır (e ğer 3.  

sistem opsiyonunda 7 ve 8 nolu ı şıklar söndürüldüyse bu arızayı vermez). 

Zone 8 yanıyorsa:Sistemin saat ve tarih ayarı yapıl mamıştır. 
 

 

Hazırlıyan: Ümit ÖZALP  

Detaylı bilgi için www.elektronikguvenliksistemleri .info 


