
PARADOX 
E/SP/MG SERİLERİ 

HATA GÖRÜNTÜLEME VE DÜZELTME TABLOLARI 
 

Hata Görüntüleme Tablosu 
 

Ana menüyü görmek için [TBL] tuşuna basınız. Alt-Menüye geçmek için Ana-menüde hata veren numaraya basınız. 
 

Ana-Menü Alt-Menü 
 [1] Kablosuz zon düşük pil/akü uyarısı  [1]- [32] Kablosuz zonlar düşük pil/akü uyarısı  
 [2] Elektrik hatası  [1] Kontrol paneli aküsü yok veya zayıf akü 

 [2] Kontrol panelinde AC hatası 
 [3] Kontrol panelinde AUX çıkışı aşırı yüklenme 
 [4] Kablosuz keypad AC hatası 
 [5] Kablosuz keypad Pil hatası 
 [6] Kablosuz tekrarlayıcı AC hatası 
 [7] Kablosuz tekrarlayıcı Akü hatası 
 [8] GSM kominikatör modülünde zayıf akü 

 [3] Siren (bell) hatası  [1] Kontrol panelinde siren (bell) bağlantı hatası 
 [2] Kontrol panelinde siren (belll) aşırı yüklenme 

 [4] Haberleşme hatası  [1] Kontrol panelinde telefon hattı yok 
 [2] Kontrol panelinde 1. telefon hattı haberleşme hatası 
 [3] Kontrol panelinde 2. telefon hattı haberleşme hatası 
 [4] Kontrol panelinde çağrı cihazı haberleşme hatası 
 [5] Kontrol panelinde ses modülü (VDMP3) hatası 
 [6] Kontrol paneli PC ile haberleşme hatası 
 [9] GSM Servis yok (GSM Network hatası) 
 [10] IP Modülü No Servisi (network hatası/sadece SP panellerde) 
 [STAY] GSM RF karıştırıcı/parazit hatası 
 [OFF] IP alıcı (receiver) kayıtlanmadı (IP/GPRS)(sadece SP panellerde) 

 [5] Sabotaj ve/veya zon kablolama hatası  [1] den [32] Zonlarda tamper ve/veya zon kablolama hatası 
 [6] Modul sabotaj hatası  [1] 2WPGM (Kablosuz PGM modülü)  

 [2] Keypad bus 
 [3] ZX8 bus modül (Kablolu zon genişleme modülü) 
 [4] RTX3 bu modül (Kablosuz alıcı/verici modülü) 
 [5] Kablosuz keypad 
 [6] GSM Bus modülü 

 [7] Yangın döngüsü hatası  [1] - [32] Zonlarda yangın loop hatası 

 [8] Tarih/saat hatası  
 [9] Kablosuz zon denetim kaybı  [1] - [32] Zonlarda denetim kaybı 

 [STAY] RF Karışma hatası 
 [0 (10)]veya[10] Modül denetim kaybı  [1] 2WPGM (Kablosuz PGM modülü)  

 [2] Keypad bus hatası (Panel resetleme bu hatayı düzeltmez.     
 [3] ZX8 bus modül (Kablolu zon genişleme modülü) 
 [4] RTX3 bu modül (Kablosuz alıcı/verici modülü) 
 [5] Kablosuz keypad denetim hatası 
 [6] Kablosuz tekrarlayıcı (repeater) denetim hatası  
 [7] PGM4 bus Modülü (PGM Genişleme Modülü) 
 [8] Ses Modülü (VDMP3) 
 [9] GSM modülü (PCS100) 
 [10] Internet Modülü (IP100) 

 [16] Keypad hatası                                              
(sadece K32/K32RF/K32IRF/K32I) 

  
 [17] Panelin V3.2 veya üstüne güncelleyin        
(sadece K32IRF) 

 
 [Sleep] Keypad hatası (sadece K636 /  K10V/H)   

 
 
 
 
 




