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Alarm Sistemini Kurmak ve Kapatmak;
Crow alarm sistemleri 2 mod şeklinde kurulabilir.
1. Ev Dışı Tam Kurma ( ARM tuşu veya Şifre Enter )
2. Ev içi Kurma ( Stay Tuşu )
Teknik Servis personelimiz tarafından kullanımınıza uygun olarak programlanan sisteminizi
yukarıda belirtilen 2 farklı şekilde kurabilirsiniz. Stay modu ev içi mod olup yanlızca evlere kurulan
sistemde pencere ve kapılarda manyetik kontak, Oda ve Koridorlarda pır dedektör bulunması ve
uygun programlama yapılması halinde kullanılabilir.
Tam Kurulum => ARM tuşuna basarak çıkış süresi sesini duymaya başladığınız anda alarm
sisteminiz size verilen süre içinde kurulmuş olacaktır. ( Tüm kapı, pencerelerde bulunan manyetik
kontaklar ve pır dedektörler devrededir. İçerideki her türlü hareket ve kapı-pencere açılması
durumunda sistem alarm durumuna geçecektir. )

Ev içi Kurulum => STAY tuşuna basarak kurulum süresi sesi kesildiği anda sisteminiz ev modunda
kurulmuş olacaktır. Bu modda sistem yanlızca kapı ve pencerelerdeki manyetik kontakları devreye
sokacaktır. Odalarda veya koridorlarda bulunan pır dedektörler hareket algılasa dahi sistem alarm
durumuna geçmeyecektir. Bu modda geceleri alarm sisteminiz kurulu iken bile evinizin içinde
rahatça dolaşabilirsiniz.
( STAY Mod kurulu olduğunda kapı veya pencereleri açarsanız alarm sisteminiz devreye girerek
sirenler çalmaya başlayacaktır. )
Hırsız alarm sisteminizi hangi modda kurmuş olursanız olun tekrar deaktif etmek için 4 yada 6
haneli şifrenizi girerek ENTER tuşuna basmanız gereklidir.

PROGRAM Tuşu,
Program menüsü ana sistem ayarlarının yapıldığı kısımdır, Müşteriler için kendi şifreleri ile
ulaşabilecekleri ve ana programa ulaşmadan kullanıcı ayarlarını yapılandırabilecekleri kısımdır.
Kullanıcılar yanlızca şifre değişimlerini kendileri yapabilirler.
Kullanıcı şifrenizi değiştirmek için;
PROGRAM tuşuna basılır 4 yada 6 haneli şifre tuşlanır ve ENTER tuşuna basılır.
Keypad ekranında PROGRAM ışığı sabit olarak yanacak ve diğer ışıklar sönecektir.
PROGRAM tuşuna basılır, 1 tuşuna basılır, ENTER tuşuna basılır, tekrar 1 tuşuna basılır, ENTER
tuşuna basılır.
Keypad ekranında şifreniz tek tek numaralar halinde yanmaya başlayacaktır. Bu süreçte yeni
şifrenizi tuşlayarak ENTER tuşuna basılır. PROGRAM tuşuna basılır, ENTER tuşuna basılarak
Programdan çıkılır. Şifre değişiminiz gerçekleşmiş olacaktır. ( Sistemde 1 den fazla kullanıcı şifresi
tanımlı ise lütfen 0232 207 5 207 nolu telefon numarasından 7/24 teknik destek isteyiniz. )
PANIC Tuşu;
Panic tuşuna 2 saniye basılı tutmanız durumunda panik alarmı çalmaya başlayacaktır. Susturmak
için 4 yada 6 haneli şifrenizi girerek ENTER tuşuna basmanız gereklidir.
BYPASS Tuşu ;
Alarm sisteminizde herhangi bir bölgeyi kapatmak için kullanılır. Örnek Stay tuşu ile ev modunda
kurulum yaptınız ancak herhangi bir pencereyi yada kapıyı açık bırakarak sistemi kurmak istediğiniz
durumlarda BYPASS tuşuna basılır Bölge numarası başında 0 sıfır girilerek tuşlanır. Örnek balkon
kapısının bölge numarası 3 numara olsun.
BYPASS tuşuna basınız, 03 tuşlayınız ENTER tuşlayınız.
Keypad ekranınızda BYPASS ışığı yanıp sönecektir. Alarm sisteminizi kurduktan sonra o pencere
veya kapıdaki hareketler açılıp kapanmalar sistemi tekrar şifrenizle çözüp kurana kadar
algılanmayacaktır.

Karşılaşılabilecek Problemler;
1- Elektrik Kesintisi : Alarm sisteminizin içerisinde 2 adet akü bulunmaktadır. Bunlardan 1 tanesi
ana panel içerisinde 1 tanesi ise harici sirendedir.
Hırsız alarm sisteminizin şebeke enerjisi kesildiğinde yada sigorta attığında panel içinde
bulunan akü üzerinden çalışmaya devam edecektir. Bu durumda sistem enerji tasarrufuna
geçerek Keypad ışıklarını söndürecektir. Herhangi bir tuşa basmanız durumunda ışıklar bir
süreliğine yanacaktır.
Önemli Not : Uzun süreli kesintilerde panel içinde bulunan akü boşalacağı için ana sistem
çalışmayı durduracaktır.
Dış siren üzerinde bulunan akü sireni devreye sokarak harici sirenin çalmasına sebebiyet
verecektir.
Hırsız alarm sisteminizin Haber Alma Merkezine bağlı olması durumunda akü zayıf sinyalleri
operatöre ulaşarak sisteminize acil müdahele edilmesi için tarafınıza ve en yakın teknik servis
birimine bilgi verilecektir. ( Sistem akü değişimleriniz için malzeme + servis ücreti talep edilir.
Sistem aküleri bu durumlarda işlevlerini yerine getirdikleri için garanti kapsamı içinde
sayılmamaktadır. )
2- Yanlış Şifre Girişi : Şifrenizi yanlış girdiğiniz durumlarda alarm sisteminiz çözülmeyeceği için giriş
sürenizin dolması durumunda sistem devreye girecek ve sirenler çalmaya başlayacaktır. Bu gibi
durumlarda ENTER tuşuna basıp tekrar 4 yada 6 haneli şifrenizi girerek ENTER tuşuna basınız.
3- Hırsız alarm sisteminiz Haber Alma merkezine bağlı ise 24 saatte bir merkeze TEST sinyalleri
düşmektedir. Telefon hattı, İnternet, GSM şebekelerinde problem oluşması, hat değişiklikleri,
cihaz resetlenmeleri,haberleşme için kullanılan kabloların bağlantıların değiştirilmesi nedeni ile
sinyallerinizin ulaşmaması durumunda sistem operatörü tarafından tarafınıza bilgi verilecek
olup bu gibi durumlarda alarm sisteminizde oluşacak sorun ve hırsızlık alarmı sinyalleri
merkeze ulaşmayacaktır. Bu tür problemlerde doğacak tüm zarar ve iş kayıplarından firmamız
sorumluluk kabul etmemekte olup sistemin 12 saatten sonra halen çalışmaması durumunda
merkez operatörü tarafından servis yönlendirilmesi istenecektir. Haberleşme yollarının
arızalarının giderilmesi için tarafımızdan sağlanacak servis için ücret talep edilir.
4- Sisteminizde oluşabilecek diğer problemler, Soru ve önerileriniz için 0232 207 5 207 nolu
telefon numaramızdan bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz.
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