Evinizin daha güvenli olmasını sağlıyoruz

LAN + WiFi + GSM Smart

Akıllı Alarm Sistemi

Fonri Nova
Kullanma Kılavuzu
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Giriş
• Fonri® Nova Akıllı Alarm Sistemini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Fonri, akıllı telefonunuzu ve tabletinizi kullanarak evinizin güvenliği ve
ev otomasyonu üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar. Bu kılavuz, kurulum prosedürleri hakkında size rehberlik edecek ve bazı temel
özellikleri vurgulayacaktır.
• Bu sistem akıllı telefonlar ve tabletler aracılığıyla kullanılabilir ve izlenebilir.
• Burada listelenen tüm içeriğin, paketin içeriğinden veya uygulamadan farklı olabileceğini lütfen unutmayın. Kullanım kılavuzunun son
sürümünü edinmek için lütfen http://www.fonri.com.tr adresini ziyaret edin.
• Version: V1.0 EU-ENG

Kullanıcı İçin Önemli Notlar
• Lütfen cihazınızın elektrik kablolarını takın.
• Bütün sensörler ve cihazlar önceden tanıtılmıştır. Kullanıcı ağ ayarlarını yaptıktan sonra sistemi hemen kullanmaya başlayabilir. Ekstra cihaz ve
sensörleri kullanmaya başlamadan önce sisteme tanıtmanız gerekir.
• Bu sistemi kolayca kurulması ve kullanılması için tasarladık. Çoğu zaman kullanıcılar tüm işlemleri 15 dakika içinde tamamlayabilirler. Kurulum
sırasında herhangi bir sorun olursa lütfen yardım almak için satıcınıza ya da distribütöre başvurun.
• Tüm QR kodlar veya barkodlu tüm kılavuzlar, garanti kartları, isim plakaları ve çıkartmalar ileri tarihli kullanım ve kurulum için dikkatlice
muhafaza edilmelidir.
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Güvenlik Hakkında
• Bu sistem, hırsızlık, soygun ya da herhangi bir acil duruma karşı %100 koruma garantisi sunmamaktadır. Bu sistem kendinizin kurabileceği bir
üründür ve geleneksel izleme servisi ile gelmez. Ancak, evinizi daha güvenli bir hale getirmek için tasarım ve geliştirme aşamasında risklerin
çoğunu göz önünde bulundurduk.
• Kullanıcılar, kendilerini korumak, hayatlarını ve mülklerini güvenli tutmak için ihtiyatlı davranmaya devam etmelidirler. Her alarm sistemi çeşitli
nedenlerden dolayı aşılabilir ya da arıza verebilir.
- Saldırgan korumasız açık alanlardan girebilir.
- Saldırgan teknik açıdan sensörleri ya da sistemi devre dışı bırakacak bilgiye sahip olabilir.
- Ana panel veya sensörler tarafından gönderilen sinyaller alınmadan önce engellenebilir veya yansıtılabilir. Metal nesneler sinyal yoluna
taşındığında sinyali engelleyebilir.
- Hareket sensörleri, yalnızca belirtilen aralıklardaki ve engellenmeyen alanlardaki hareketleri algılayabilir.
- Data yönlendiricilerin arızalanması, kablosuz telefon operatörleri veya internet servis sağlayıcıları tarafından sınırlı servisler, akıllı telefon
üreticilerinin sağladığı metin mesajları veya push bildirimi gibi servislerin sınırlandırılmış olması.
- Herhangi bir elektrik/elektronik sistemi gibi Fonri Nova sistemi de, bileşen arızaları gösterebilir veya diğer hatalar ve elektrik arızaları nedeniyle
zarar görebilir.

Gereksinimler
• Kablolu/Kablosuz Modem/Router; Wi-Fi IEEE 802.11 b/g uyumlu.
• Internet Servis Sağlayıcı
• Mobil Telefon SIM kartı (sadece GSM/WCDMA/LTE SIM kart, CDMA değil)(SMS bildirimi için opsiyonel)
• iPhone ya da Android akıllı telefon
- iOS 7.0 ya da üstü
- Android 4.3 ya da üstü.
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Sistem Durumu ve Kullanıcı Yetkileri
• Fonri Nova sistemi kablolu sensörleri desteklemez. Ana panel tüm sensörler ile kablosuz RF sinyal protokolleri aracılığıyla iletişim kurar.
• Neredeyse tüm sensörlerde düşük pil uyarı mekanizması vardır; pil bitmeden önce kullanıcılar bildirim alır.
• Sistem, kullanıcı ya da tetiklenen sensörlerden gönderilen sinyallere göre güvenlik durumunu değiştirebilir.

- Alarm Devrede:

- Alarm Devre Dışı:

- Evde Alarm:

- Panik/SOS:

Tüm çalışan sensörler tetiklenebilir. Sistem sensörlerden
gönderilen tetikleme sinyalini
alarak alarmı çalıştıracaktır.

Bu mod, alarmı başlatan tüm
sensörleri devre dışı bırakır.
Bu mod aynı zamanda sireni
kapatacak ve alarm işlemini
durduracaktır.

Seçilen sensörlerin çalışmaya
devam etmesine ve diğerlerinin çalışmamasına izin verir.
Bu sensörler, Uygulamadan
seçilebilir.

Dahili sireni tetikleyecek ve
acil kontaklara alarm mesajları
gönderecektir. Ayrıca harici
sirenler veya akıllı prizler gibi
diğer sensörleri de tetikler.

- Duman Dedektörü veya CO Sensörü gibi yaşamla ilgili sensörler her zaman çalışmaya devam eder.
• Üç düzey kullanıcı yetkisi vardır.
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- Yönetici:

- Kullanıcı:

Sistemi tamamen kontrol eder. Cihaz
ve aksesuar ekleyebilir ve silebilir.
Kullanıcı ekler ve kullanıcı yetki
düzeylerini belirler.

Alarm sistemini kurabilir veya devre
dışı bırakabilir. IP kamera ve akıllı prizi
kullanabilir. Ayrıca kullanıcı ekleyebilir.

- Misafir:
Sadece alarm sistemini devreye
sokabilir ya da devre dışı bırakabilir.

Dış Görünüm
• Üstten Görünüm

• Arkadan Görünüm

5V2A Power Adaptör
RJ45 100M Ethernet

Havalandırma
SIM Kart Yuvası

LED Gösterge
Durum

LED

Normal

Işık Açık

Ayar Durumu

Hızlı Yanıp Söner

Açıklama
Alarm Devrede/Devre Dışı/Evde Alarm
Ağ Yapılandırma
Resetleme
Güncelleme
Düşük Pil Seviyesi

Hata

Yavaş Yanıp Sönme

Ağ Hataları
Diğer Hatalar
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• Alt Görünüm
Duvar Bağlantı Aparatı

Duvar Bağlantı Aparatı
Pil Kapağı

Ağ Yapılandırma
Sistem Reset

Güç Anahtarı
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Hızlı Kurulum
• Güncel uygulamayı kurun
- Lütfen Google Play ya da App Store’da Fonri Nova uygulamasını aratın ya da arka sayfadaki QR kodu okutarak direkt indirme sayfasına
gidin.

• Internet Ağının Hazırlanması
- Lütfen router ya da modeminizin internete bağlı olduğuna ve DHCP modunun etkin olduğuna emin olun. Fonri Nova sadece IPV4
protokolünü destekler.
- Sistem aşağıdaki ağ standartlarını destekler:
- LAN: 10/100M ethernet.
- WiFi: 2.4GHz, WEP/WPA/WPA2 şifreli.

• Ana Paneli Uygun Bir Yere Yerleştirin
- Kablosuz bağlantıyı kullanıyorsanız, önce telefonunuz ile ana paneli koyacağınız yerde WiFi ağının çekip çekmediğini kontrol edin. WiFi
sinyalinin ana panel tarafından alındığına emin olun.

• SIM Kart Takılması (Opsiyonel)
- Cihazın arka kapağını açın ve güç anahtarını kullanarak cihazı kapatın.
- SIM kartı yuvasına takın. Standart boyut SIM kart kullanılır. Eğer mikro ya da nano sim kullanıyorsanız SIM kart adaptörü kullanın.

• Cihazı Açın
- İlk kullanımda lütfen güç adaptörünü bağlayın.
- Cihazı güç anahtarından açın.
- Cihaz üzerindeki LED gösterge parlak bir şekilde yanana kadar bekleyin.
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• Ağ Yapılandırma
- Pil kapağının altındaki ağ düğmesine LED
gösterge yanıp sönene kadar basılı tutun.
- Uygulamayı çalıştırın - [Cihaz Ekle Tıklayın] [Hızlı Ayar Modu], Ağ ayarlarını tamamlamak
için ekrandaki yönergeleri izleyin.

• Ayarların Kontrolü
- Cep telefonunuzun hücresel veya WiFi ile internete bağlı olduğuna emin olun.
- Alarm sisteminin devreye girip girmediğini kontrol etmek için uygulama üzerinde Alarm Devrede ya da Alarm Devre Dışı düğmelerine basın.
- Alarm sisteminin devreye girip girmediğini kontrol etmek için kumanda üzerindeki Alarm Devrede ya da Alarm Devre Dışı düğmelerine
basın.

• Tamamlama & Montaj
- Pil kapağını yerine takın.
- Ana paneli düz bir yere yerleştirin ya da beraberinde gelen aparatları kullanarak duvara montajını yapın.
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Uygulama Üzerinden Çalıştırma
• Ana Kullanıcı Ara Yüzünün
Kullanıcı Ayarları

Ana Panel Listesi

Tüm hesap ayarları tanımlamaları.
- Tanımlı Cihazlar
- Telefon/Email/Şifre işlemleri ..vb.

Kullanıcıya ait ana panel listesi. Ana Panel
ekleme/çıkarma işlemleri.

Anlık Uygulama Diyagramı
Bu alanda sistemin anlık durum ve ağ bağlantı
kalitesi gösterilir. Sistem durumundaki
değişiklikler anlık olarak burada gösterilmesi
bakımından önemlidir.
Kolay ve hızlı anlaşılması bakımından
diyagramda olaylar renk ve simgeler ile
gösterilir.

Sistem & Uygulama Ayarları
Sistem ve uygulama ayar girişleri.
- Cihaz ekleme/eşleştirme ve silme.
- Giriş ve çıkış zaman ayar girişleri, baskı altında
alarm ayarları.
- Yazılım güncelleme, ağ ayarları ve diğer
gelişmiş ayarlar.

Kısa Yol Araç Çubuğu
Sabit kısa yollar: Alarm Devrede, Alarm
Devre Dışı
Değiştirilebilir kısa yollar Evde Alarm, SOS, IP
Kamera, Akıllı Priz
Kısa yolların kullanımı size zaman
kazandıracaktır.

Olay listesi
Olay, kullanıcı ya da cihazlar tarafından sistem
durumunun değiştirilmesidir.
Olaylar zamana göre sıralanır ve en üstte en
son olay gösterilir.
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• Alarm & Diğer İşlemler
- Araç çubuğundaki düğmelere basın.
- İşlem tamamlandığında uygulamada işlemin tamamlandığına dair bildirim sesi duyacaksınız.
- Araç çubuğunda SOS düğmesinin eklenmesi tavsiye edilir.
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• Yeni Cihaz Eşleştirme/Ekleme
QR Kod Tarama
[QR Kod Tara]

Tavsiye Edilen
QR Kod her ürün üzerinde basılıdır.

Yönergeleri takip edin, Tamam!
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• Acil Durum Kontakt Ayarları

- Tüm kullanıcılar acil durum kontak listesinde otomatik olarak yer alır.
- Kullanıcılar telefon rehberinden başka bir cep telefonu numarası ekleyebilir.
- Uygulama kullanıcıları için, uygulama üzerinden bildirimler [Push Notification] varsayılan olarak etkin, SMS
gönderimi pasiftir.(SIM kart gereklidir ayrıca temin edilmesi gerekir)
- Diğer kontaklar için, [SMS gönderimi] varsayılan olarak etkindir.
- Acil bir durum oluştuğunda, uygulama kullanıcıları uygulama üzerinden bildirim mesajları alırken diğer acil
durum kontak kişi listesindekiler ise SMS mesajı alırlar.
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• Evde Alarm Ayarları
- Kullanıcılar evde olduğunda sadece belirli sensörlerin çalışmasını isteyebilirler. Evde Alarm Devrede
olduğunda çalışmasını istedikleri sensörleri uygulama üzerinde etkinleştirebilirler.
- Evde Alarm [Home Arm] düğmesine ilk defa basıldığında, sistem sizi ayarlar ekranına
yönlendirecektir.Kullanıcı çalışmasını istediği sensörleri buradan işaretleyebilir.
- Ekranda sadece Evde Alarm özelliğini taşıyan cihazlar gösterilir.

• Aksesuar Yönetimi
- Bütün cihazlar [SistemAyarları]-[Aksesuar Yönetimi] altında listelenir ve cihaz türlerine göre sınıflandırılır.
- Kullanıcı bu ekranda ekleme, silme ve ayar değiştirme işlemlerini yapabilir.
- Kullanıcı ayrıca kamera ve akıllı priz ayarlarını da bu ekranda yapabilir.
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• Uygulama Ayarları
Bu ekranda kullanıcının yapabileceği ayarlar:
- Uygulama Dilini Değiştirme: Uygulama kolaylıkla değiştirilebilen çoklu dil desteğine sahiptir.
- Parola Kilidi: Bu özellik etkinleştirildiğinde, uygulama her açıldığında giriş için sizden parola girmenizi ister.
iPhone Touch-ID özelliği uygulama tarafından desteklenir. Kullanıcı kendi parmak iziyle uygulamaya giriş yapabilir.
- Yardım&Geri Bildirim: Kullanıcı bu ekrandan online tanıtım videoları izleyebilir ve firmamıza direkt geri bildirimde
bulunabilirler.

• Gelişmiş Ayarlar
Bu ekranda yapılabilen ayarlar:
- Giriş Zamanı: Kullanıcılar giriş yaptığında sistemin alarmı aktive etmeden önceki bekleme süresi ayarlanabilir.
- Çıkış Zamanı: Alarm devreye alındığında sistemin tamamen aktif olmadan önce ne kadar beklemesi gerektiği
ayarlanabilir.
- Siren Süresi: Alarm tetiklendiğinde siren çalma süresi ayarlanır.
- Ağ&ŞifreAyarları: Ağ ayarlarını ve şifreleri sıfırlamanıza izin verir.

• Başkaları ile Paylaşın
Kullanıcı, sistemi aile üyeleri ya da arkadaşları ile kolayca paylaşabilir ve ekleyebilir.
- [Sistem Ayarları ]-[Paneli Paylaş] ekranında benzersiz bir kullanıcı yetki tabanlı QR kod yaratabilir.
- Kullanıcı bu QR kodu Facebook ya da Whatsapp üzerinden diğer kişilere gönderebilir.
- Diğer kişiler bu kodu tarattığında, uygulama yüklü ise direkt uygulamayı açar, uygulama yüklü değilse App Store
ya da Google Play’e yönlendirir.
- Uygulama davet edilen kişiler tarafından yüklendikten sonra açıldığında, paylaşılan ana panel uygulamaya
eklenmiş olur.
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SSS
S: İnternet bağlantısı gittiğinde, sistem beni korumaya devam edecek mi?
C: 1. SisteminLAN/WiFi/GSM bağlantı özellikleri vardır. LAN (Kablolu Ethernet bağlantısı) en sağlıklı ve güvenli internet bağlantısını sağlar. Wi-Fi
(Kablosuz) ve LAN (Ethernet) bağlantılarının her ikisi de gittiğinde yedek GSM bağlantınız devam eder.
2. Bağlantı problemlerinin çoğu elektrik kesintisi ya da arızalarından kaynaklanır. Bu durumda sistem yedek pil ile çalışmaya devam eder.
Sistem, acil durumlarda gücü korumak için sadece GSM bağlantı kullanımına izin verir.
3. Sistem yedek bataryası ve internet bağlantısı ile mükemmel çalışır. Aynı zamanda da GSM bağlantısı ile de korumaya devam eder.

S: Simkart tanınmıyor.
C: Lütfen GSM tabanlı bir sim kart kullandığınıza emin olun. Bu model sadece GSM sim kartları destekler. LTE sim kart için, lütfen operatörünüzden sim kartınızın telefon arama ve SMS gönderme desteği olup olmadığını öğrenin. Bazı sim kartların kullandıkları voltaj değerleri
ana panel tarafından desteklenmez.

S: Sistem nasıl sıfırlanır? Tüm verilerim silinir mi?
C: Sistemi sıfırlamak için, lütfen pil kapağı altındaki reset düğmesine 5 sn basılı tutun. Sistem tüm verileri silecek ve tekrar başlayacak. Eğer
kullanıcı önceden bir kullanıcı hesabı oluşturmuş ise, sıfırlamadan sonra tüm ayarlar geri yüklenebilir.

S: Uygulamayı kullanırken, sistem tepkimelerinde yavaşlamalar, gecikmeler ve beklemeler yaşıyorum.
C: Problemi çözmek için servise danışmadan önce lütfen aşağıdaki adımları izleyin.
- Ana panelin internet bağlantısını kablosuz yerine kablolu olarak deneyin.
- Kullandığınız modem ya da routerı tekrar başlatın.
- Telefonunuz ya da modeminizin kullandığı VPN bağlantılarını iptal edin.
- Uygulama ekranında, Ana Panel [Ağ Durumu]’mu ekranında ağ bağlantılarının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Hata ya da sorun yaşamaya devam ediyorsanız lütfen bize yazın; info.fonri@fonri.com.tr
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Özellikler
İşlemci Özellikleri

Çevresel

CPU

Çalışma sıcaklığı

ARM Cortex-A7

Elektriksel

Fiziksel

Güç Adaptörü

DC 5V 2A

Kurulum

Masa üstü, Duvara Montaj

Yedek Pil

Şarj Edilebilir Lithium Polymer Pil 2200mAh

Kasa malzemesi

ABS/PC

Bekleme Süresi

6 Ay

Ana Özellikler

Radio Alıcısı

Max.Aksesuar Sayısı

Sınırsız (akıllı cihazlar&kablosuz sensörler)

Frekans

433.92MHz

Tuş Takımı Desteği

Kablosuz tuş takımı ile çalışabilme

Mesafe

200 m. / 656 ft.

Akıllı Cihazlar

IP Kamera ve Akıllı Priz desteği

Tamper/ Kurcalama
Alarmı

Var
Var

Ağ
LAN

1 X RJ45 10/100M Ethernet

Panik Alarm

Wi-Fi

802.11b/g/n

Düşük Pil Uyarısı

Var

GSM

GSM850/900/1800/1900MHz

Bilgilendirme

Uygulama üzerinden bilgilendirme (Push Notification) /
SMS bildirimi (Cep Telefonu)

Hızlı Eşleştirme

Önceden Eşleştirilmiş& QR kod tarama

Güncellenebilir Yazılım

Var

Ses
Dahili Siren
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-20°C~60°C

100dB /30cm

