
OPAX2499 KABLOSUZ ALARM PANELİ KURULUMU

Programa girmek için set tuşuna basıp 6 haneli (000000)şifre tuşlanır cihazın menüsü karşımıza 
çıkar  [#]  ve [*] ile menü değiştirilir.Çıkmak ve önceki menüye dönmek için reset kullanılır.

Phone  :  Aranacak Telefon Numaraları   
 8 adet telefon numarası girilebilir phone menüsünün üzerine gelip [OK] tuşuna basılır ve ekrana 2 
kesik çizgi altın da “1” rakamı yanıp sönerek çıkar tekrar [OK] tuşuna basılır “1” rakamı sabit kalır 
telefon numarası tuşlanıp [OK] tuşuna basılır diğer numaraları girmek için[#]ve [*]tuşuna basarak 
değiştirilir yine aynı şekilde gelen rakamlar yanıp sönerek çıkar OK basıldığında sabit kalır ve 
telefon numarası girilip [OK ]basılır.
Contac ID (Haber Alma Merkezi İçin) Yine aynı menüden telefon numarası girdikten sonra # 
tuşuna basıp 4 haneli accont numarasını girip OK tuşuna basılır. Report Menüsünden 1 kısım ON 
yapılır.

Clock  :  Saat Tarih Ayarı  
Yıl(2 haneli olarak ) Ay Gün Saat Dakika Hafta (Ayın haftası) olarak girilir [OK] tuşuna basılır.
örnek: 2010  ocak 03 saat 15:30 ayın ilk haftası   [10010315301] şeklinde tuşlanır. 

Timer  :  Otomatik Kurma Açma 
Timer menüsü üzerine gelip [OK] tuşuna basılır ekrana yine yanıp sönen 1 rakamı çıkar [OK] 
tuşlanır alarmı kurma saati dakika ve haftanın günü 1-7 arası tuşlanır.

Örnek: hergün saat 80:30 da  kursun 80307 olarak tuşlanır her salı istenseydi 7 yerine salı haftanın 
ikinci günü olduğu için 2 tuşlanırdı çarşamba istenseydi 3 tuşlanırdı.
yine [#] tuşuyla 2 rakamına geçilir buda alarmı açma saati dir  3 ve 4  2. periyod içindir 3 kurma 4 
açma saati dir. 1ve 2 deki gibi girilir.

Zone  :  Away ve Home Kurulum(ev içi ve ev dışı kurma ayarı) 
Zone menüsü  üzerine gelip [OK]tuşlanır  01,02,03.....şeklinde 1 den 16 ya kadar olan zone 
numaraları çıkar.hangi zonlar  kullanacaksa çift haneli olarak tuşlanır  [OK] yapılır 1 away kurulum 
2 home kurulum içindir.

Attribute :  Zone Tanımlamaları 
Bu menüye girildiğinde yine yanıp sönen 1 rakamı çıkar yine # tuşuyla 1 den 16 ya kadar 
değiştirilir seçmek için [OK] kullanılır bu numaralar bölge (zone ) numaralarıdır.hemen altında 
zone alram tipi  vardır  yani yangın,hırsız.kapı çanı, gibi zone tipleri seçilir.  

Pin  :  Şifre Değiştirme  
Bu menüye girildiğinde 6 haneli kesik çizgi çıkar önce 6haneli (000000)eski şifre tuşlanır [OK] 
basılır sonra yeni şifre tuşlanır [OK]basılır.

Delay  :  Gecikme Süreleri 
Bu menude 1 den 6 kadar seçenek vardır 

1-Giriş gecikme süresi 000-255 arası
2-Çıkış gecikme süresi 000-255 arası
3-Siren çalma süresi 00-99 arası (dakika olarak)
4-Telefon çalma sayısı 03-15 arası
5-Telefon arama sayısı 03-15 arası
6-Contak ıd süresi 00-99 arası (saat olarak) 
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Report  :  Rapor Gönderme 
2 Seçenek vardır (ON/OFF şeklinde açılır Ya da kapatılır)
1-Contact ıd (ahm merkezi)   
2-Tetik çıkışı (alarm kurulduğunda,açıldığında ve çaldığında )

Enroll  :  Dedektör ve Kumanda Tanıtma  
2 seçenek vardır 
1-Dedektör 
2-Kumanda

DEDEKTÖR: Menüye girdiğimizde “zone 1” ekranı çıkar  bu menu dedektörlerin tanıtıldığı 
menüdür. [OK] yapıldığında 1 den 16 ya kadar rakam vardır ve yanıp sönerek çıkar [OK] 
basıldığında sabitlenir ve dedektörden sinyal gönderilir ekrana dedektörün kodu gelir. [#] ve[*] ile 
diğer numaralara geçilir.çıkmak için ya da bir önceki menüye dönmek için reset tuşuna basılır.Bu 
şekilde toplam 16 adet kablosuz dedektör tanıtılabilir. 

KUMANDA: “Zone” 1 ekranı varken [OK] basmadan # tuşuna basılır 2 çıkar [OK] basılır 1 den 8 
kadar 8 adet kumandanın tanıtılacağı menü gelir.Yine rakamlar yanıp sönerek gelir OK ile sabitlenir 
kumandanın kurma tuşuna 1 defa basılır kumandanın kodu ekrana çıkar tanıtma işlemi gerçekleşmiş 
olur.# ve * ile diğer numaralara geçilir çıkmak için reset kullanılır

Siren  :  Kablosuz Siren Tanıtma ve Aktif Etme
Bu menüye girildiğinde 2 seçenek vardır 1.siren aktif etme 2.siren tanıtma
1-Siren Aktif Etme: ON/OFF şeklindedir ON=aktif OFF=kapalı demektir
2-Siren Tanıtma : 8 haneli sirenin arkasında yazan rakam girilir [OK] basılır resetle çıkılır.

Rec/Play  :  Ses Kaydı Yapma ve Dinleme:
Bu menüye girildiğinde 2 seçenek vardır 
1-Kaydı Dinleme: [OK] basıldığında direk kaydı dinletir
2-Yeni Kayıt Girme: [OK]basıldığında saniye yükselmeye başlar kayıt okunur [OK] basılır.

Alarmı Tuştakımından Kurma:
1 tuşuna uzun basılırsa Away kurulum   2 tuşuna uzun basılırsa Home kurulum yapılır.Kurulumdan 
çıkmak için 4 tyşuna uzun basılır 6 haneli şifre ekranı gelir şifre tuşlanır OK tuşuna basılır.

Alarmı Telefon Üzerinden Kontrol Etme:
Alarm cihazını aradıktan sonra çalma sesi kesilince şifre tuşlanır # tuşuna basılır. Doğru işlem 
yapılmışsa kısa bip sesi yanlış işlem yapılmışsa uzun bib sesi gelir.

0#  Çıkış
1#  Away Kurma
2#  Disarm [kurulumdan çıkma]
3#  Siren Açma-Kapama
4#  Ortamı Dinleme
5#  Ses Kaydını dinleme

Alarm durumu oluşup alarm cihazı aranacak numarı aradığı zamnda yukardaki işlemler şifre 
girmeden yapılabilir

Olay Hafıza Kontrolü:
Cihaz üzerindeki Query tuşuna basılır .30 adet olay numarası çıkar # ve * ile değiştirilir OK tuşu ile 
seçilir.

2


