
ALARM VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ  
AYARLAR 

 

TEMRİN 
NO 7 

 
VAP serisi alarm sistemlerinin mevcut durumunu gormek ve sistemi kontrol etmek icin 
tasarlanmış 4 tip keypad mevcuttur. 

VPC 104 LED Keypad 
 

Temel Ayarlar, basit kurulumlarda yapılması gereken ayarları bir araya toplar. Boylece montaj yapana 
kolaylık sağlanması amaclanmıştır. 
Temel Ayarlar : 01-Tarih/Saat Ayarları 
02-Giriş Gecikmeleri 
03-Cıkış Gecikmeleri 
04-AHM Telefon Numaraları 
 
4.1.7 Hata Kodları 
Kod  

Anlam  Açıklama  

h1  Geçersiz adres  Geçerli olmayan bir adres.  
h2  Geçersiz veri  Girilen değerin formatı hatalı.  
h3  İzin yok  Yapılan işlem için yektiniz yok.  
h4  Panel kurulamıyor  Açık zon var, ("Ready" ışığı yanıyor olmalı)  
h5  Panel zaten kurulu  Önceden kurulu bölüm(ler) tekrar kuruluyor.  
h6  Yanlış şifre  Girilen şifre yanlış.  
h7  Aralık dışında  Girilen değer beklenen aralıkta değil.  

Örnek: Saat için 23'ten büyük bir değer girilmesi.  
h8  Veri şekli 

uyumsuz  
Girilen değer beklenen şekilde değil.  
Örnek: 2 hane yerine 4 hane girmek  

h9  Özellik kapalı  Kullanılan özellik kapalı  
h10  Geçersiz 

fonksiyon  
Panelde olmayan bir fonksiyon/özellik 
kullanılıyor.  

h11  Geçersiz 
parametre  

İşlemin parametresi beklenen aralıkta değil.  
Örnek: 3.AHM' yi test etmek.(2 tane mevcut)  

h12  Zaman sınırı 
dışında  

Kullanıcıya tanımlanmış saat sınırı dışında işlem 
yapılıyor  

h13  Yekti sınırlaması  Kullanıcının keypad yetkileri sınırlandırılmış  
h14  Geçersiz ayar  Girilen ayar veya veri beklenen formatta değil  
h15  Bilinmeyen hata  Yukarıdaki hataların dışında veya bilinmiyor  



MUHENDİSLİK PROGRAMINA ve MASTER PROGRAMINA GİRMEK-CIKMAK 
Program tuşuna uzun bip sesi gelene kadar basılır, muhendis şifresi yazılır, cihaz “Muhendislik Programı” na 
girer. LED’de Program ışığı yanar, Ready ışığı yanıp soner. LCD’de ekrana “MUHENDİS MENUSU” yazar. 
(4 uzun bas-Program) 9 9 9 9 Muhendis şifresi fabrika değeri = 9999 
Program tuşuna uzun bip sesi gelene kadar basılır, master şifresi yazılır, cihaz “Master Programı” na girer. 
LED’de Program ışığı yanıp-soner, Ready ışığı yanıp soner. LCD’de ekrana “KULLANICI MENUSU” yazar. 
(4 uzun bas-Program) 1 2 3 4 Master şifresi fabrika değeri = 1234 
Program konumundan cıkmak icin Exit tuşuna uzun bip sesi gelene kadar basılır, cihaz normale doner. 
LED’de Program ışığı soner, LCD’de ekran normal gosterime doner. 
(X uzun bas-Exit) 

01-Tarih/Saat Ayarları 
Uzun bip sesi gelene kadar ❹ tuşuna basılır. 
Mühendislik şifresi girilir. (❾❾❾❾) 
Ekranda Ⓟ yanar. ⓿❶⓿❶ tuşlanır ve  saat ve dakika iki haneli yazılır. (Okey )  ✓tuşuna 
basılır. örnek ⓿❶⓿❶❶➋➌➎ ✓ ) 
Tarih ayarı için ⓿❶⓿➋ tuşlanır tarih ayarı gg aa yy girilir. 11 Şubat 2019 için  

Örnek  ⓿❶⓿➋❶❶⓿➋⓿❾ ✓ Programdan çıkmak için  tuşuna basılır. 
02-Giriş Gecikmesi Ayarı 
Uzun bip sesi gelene kadar ❹ tuşuna basılır. 
Mühendislik şifresi girilir. (❾❾❾❾) 
Ekranda Ⓟ yanar. ⓿➋⓿❶ giriş gecikmesi girilir. 

Örnek ⓿➋⓿❶ ➋❾ ✓ Programdan çıkmak için  tuşuna basılır. (29sn) 
03-Çıkış Gecikmesi: 
Uzun bip sesi gelene kadar ❹ tuşuna basılır. 
Mühendislik şifresi girilir. (❾❾❾❾) 
Ekranda Ⓟ yanar. ⓿➌⓿❶ giriş gecikmesi girilir. 

Örnek ⓿➌⓿❶ ❾ ✓ Programdan çıkmak için  tuşuna basılır. (9sn) 
04-AHM Telefon Numaraları 
Uzun bip sesi gelene kadar ❹ tuşuna basılır. 
Mühendislik şifresi girilir. (❾❾❾❾) 
Ekranda Ⓟ yanar. ⓿➎⓿❶  15 haneli telefon numarası girilir. 

Örnek ⓿➎⓿❶  ⓿➎➌➋ ❶➋➌➎➏ ➐➑ ✓ Programdan çıkmak için  tuşuna basılır.  

ÖĞRENCİNİN TEMRİN DEĞERLENDİRME 
Adı  Başlama Tarihi Süre               (…....)  Toplam  

Soyadı  .…./.…./…… Tertip Düzen (……)  Yazıyla  
Sınıfı  Bitiş Tarihi Teorik Bilgi  (……)   
No  .…./.…./…… Uygulama     (……)  Öğretmen İmzası 

 


