Prosec Alarm Paneli
Mobil Telefon Uygulaması Kurulumu
Bu bilgiler, Prosec Alarm Paneli mobil telefon uygulamasının telefonunuza
kurulumu için Alte Elektronik tarafından oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için
www.alteelektronik.com.tr web sayfamızı ziyaret edebilir, 0216 575 33 03 –
0555 961 63 10 nolu telefonlardan yardım alabilirsiniz.
1. “Prosec Panel” isimli uygulamayı indiriniz.
Cep telefonunuzun markasına göre
“App Store” veya “Play Store” a
girerek “Prosec Panel” isimli
uygulamayı indiriniz.

2. “İzin Ver” seçeneğine tıklayınız.
İlk olarak açılan pencerede cihazın
size bildirim gönderebilmesi için “İzin
Ver” seçeneğine tıklayınız.
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3. “Kayıt Ol” butonuna basınız.
Bu uygulamayı kullanabilmeniz için,
ana server üzerinde bir hesap
açarak bu hesap üzerinden
kullanmanız gerekir. Bu kaydı
yapabilmek için “Kayıt Ol” butonuna
basınız.

4. Formdaki bilgileri doldurunuz.
Açılan kayıt penceresindeki bilgileri
doldurunuz ve daha sonra
kaydetmek için sağ alt köşedeki
disket ikonuna basınız.
Bu aşamada yazacağınız “Kullanıcı
Adı” ve “Şifre”, sizin ana server
üzerindeki kaydınız için (cep
telefonu uygulamasının kullanımı
için) kullanılacaktır. Bu kullanıcı
adının ve şifrenin alarm panelinizin
(veya panellerinizin) şifresi ile ilgisi
yoktur.

5. “OK” butonuna basınız.
Yukarıdaki adımı doğru olarak yaptığınızda kullanıcı olarak eklendiğinizi
belirten bir bilgilendirme penceresi açılacaktır. “Ok” butonuna basınız.
2

6. Kullanıcı Adınızı ve Şifrenizi giriniz.
Açılan pencereye az önce kayıt yaparken oluşturmuş olduğunuz “Kullanıcı
adını” ve “Şifrenizi” giriniz.
“Beni Hatırla” butonunu açarsanız, bu uygulamayı her açtığınızda sizden
şifre sormayacaktır.
7. “GİRİŞ YAP” butonuna basınız.

8. “Panel Ekle” ekranında “Cihaz ID”
ve “Açıklama” alanlarını doldurunuz.
“Cihaz ID” alanını iki şekilde
doldurabilirsiniz.
a. İlk önce sol alt köşedeki
“Taramaya Başla” anahtarının
yanındaki anahtarı sağa doğru
çekerek açık konuma getiriniz.
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Daha sonra sol alt köşedeki
“Taramaya Başla” butonuna
tıklayınız ve alarm panelinizin üst
tarafındaki KareKodu (QR Kodu) cep
telefonunuza okutunuz.
b. Veya bu alana bilgiyi elle giriş
yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki
işlemleri yapınız.
i. Alarm panelinin Tuş Takımı’nın sağ alt köşesindeki “P4” butonuna
sadece bir kez basınız. “Kullanıcı Menüsü” açılacaktır.
Dikkat: “P4” butonuna sadece bir kez ve kısa süreli basınız. Eğer
birkaç saniye basılı tutarsanız, farklı bir menüye yönlendirilirsiniz.
ii. “9” tuşuna basınız. “Gelişmiş” başlıklı menünün altında “Cihaz
Bilgileri” alt menüsüne geleceksiniz.
iii. “Ok” ( ) (veya “1”) butonuna basınız.
a. Eğer “Ethernet’li” Alarm Paneli kullanıyorsanız, “Aşağı” oku ile (P2
butonu) “MAC Adres” bilgisine kadar geliniz. Bu alanda bulunan
MAC adresini (“örneğin 59:11:AP:7D:81:RA şeklindeki) ifadeyi
aralarındaki iki nokta (:) işareti olmaksızın (örneğin 5911AP7D81RA
şeklinde) “Cihaz ID” alanına yazınız.
b. Eğer “GPRS’li” Alarm Paneli kullanıyorsanız, “IMEI” numarası bilgisine
geliniz ve bu numarayı aralarında hiçbir noktalama işareti olmaksızın
cep telefonunuzdaki “Cihaz ID” alanına yazınız.
“Cihaz ID” bilgisini girdikten sonra, “Açıklama” alanına cihazı tanımlamak
için bir ifade giriniz (“Ofis Alarm Paneli” gibi).
9. Kaydet ikonuna basınız.
Girmiş olduğunuz bilgileri kaydetmek için bu sayfanın (“Panel Ekle”
sayfasının) sağ üst köşesindeki “Kaydet” ikonuna
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basınız.

10. Ekrana “Mobil Uygulama Kodu”
gelecektir.
Alarm panelinizin Tuş Takımının
ekranına gelecek olan kodu
okuyunuz.
11. Gelen kodu Cep Telefonunuza
Giriniz.
Gelen bu kodu cep telefonunuzun
ekranında açılan aşağıdaki
pencereye giriniz ve “Tamam”
butonuna basınız.
12. “OK” butonuna basınız.
Panelinizin kaydını yaptıktan sonra,
tekrar giriş yapmanızı isteyen
(kaydettiğiniz panelin sisteme tekrar
giriş yaptıktan sonra görülebileceğini
belirten) aşağıdaki pencere
açılacaktır. “OK” butonuna basarak
pencereyi kapatınız.
13. Çıkış Yapınız.
Pencerenin sol alt köşesindeki “Çıkış” ikonuna

basınız.

14. Tekrar Giriş Yapınız.
Yukarıdaki ekrandan çıkış yaptığınızda Şifre ekranına geri döneceksiniz. Bu
aşamada, yukarıda 6 nolu adımda belirtildiği şekilde Kullanıcı adınızı ve
Şifrenizi yazarak tekrar “Giriş Yap” butonuna basarak giriş yapınız.
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15. Panele erişiminiz tamamdır.
Bu şekilde tekrar giriş yaptığınızda,
panele giriş işleminiz tamamlanmıştır.
Aşağıdaki ekran açılacaktır ve bu
ekran üzerinden alarm panelinizle
ilgili tüm işlemleri ve kontrolleri
yapabilirsiniz.

6

