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Bu ürün üzerindeki garanti bilgilerinin tamami için lütfen www.paradox.com/terms internet sitesindeki Sinirli 
Garanti Beyani'na bakiniz. Paradox ürünü kullanmaniz tüm garanti kural ve kosullarini kabul ettiginiz 

.

stemlerinin Sinirlamalari

gözden geçirmenizi ve dikkate almanizi siddetle tavsiye ediyoruz.
Internet sitemiz http://paradox.com/Terms/ adresinden bulunabilen “Alarm Sistemleri Sinirlamalari” belgesini 

Geleneksel Olmayan Telefonlar (örn. VoIP) ile Baglantilar Için Uyari
Paradox alarm cihazlari geleneksel telefon sistemleri ile etkili sekilde çalismak üzere tasarlanmistir. Geleneksel 
olmayan, "Internet Üzerinden Ses Protokolü" (VoIP) gibi ses sinyalini telefonunuzdan alip internet üzerinde
seyahat eden sayisal bir sinyale ceviren, bir telefon sistemine bagli bir Paradox alarm paneli kullanan 
müsterilerimizin alarm sistemlerinin geleneksel sistemlerle oldugu kadar etkin sekilde çalismamasinin mümkün 
olduguna dikkat etmeleri gerekir. 

Örnegin, eger VoIP cihazinizin pil destegi yoksa , bir güc kaybi durumunda sisteminizin merkez istasyona
sinyal iletmesi tehlikeye girebilir. Veya, VoIP baglantiniz kesilirse, telefon hatti gözetleme özelliginiz de 
tehlikeye düsebilir. Bunlarla sinirlamadan diger endiselerin arasinda normal telefon hatlarinin kesilmesinden 
daha sik olabilen Internet baglantisi kesilmeleri vardir.

Bu yüzden, bunlari ve bir alarm sistemini VoIP üzerinden çalistirmak ile ilgili diger sinirlamalari kurulum 
sirketiniz ile görüsmenizi siddetle tavsiye ediyoruz. Onlar size mevcut riskleri azaltmak için önlemler sunabilir 

 saglayabilirler.

UYARILAR: Kullaniciya Bilgi
Bu cihaz test edilmis ve dijital cihazlar için FCC kurallari Kisim 15'teki sinirlamalara uydugu görülmüstür. Bu 
sinirlamalar bir meskun yerde kurulumda zararli müdahaleye karsi makul derecede koruma saglamak için 
tasarlanmistir. Bu cihaz radyo frekansinda enerji üretir, kullanir ve yayabilir ve eger talimatlara uygun sekilde 
kurulup kullanilmazsa telsiz iletisiminde zararli müdahaleye sebep olabilir. Ancak, müdahalenin belli bir 
kurulumda olup olmayacaginin garantisi yoktur. Eger bu cihaz baska cihazlara araliklarla zararli müdahaleye 
sebep oluyorsa, kullanicinin asagidaki önlemlerden biri veya daha fazlasini alarak müdahaleyi düzeltmeye 
çalismasi tavsiye edilir: (1) alici anteninin yönünü yeniden ayarlayin veya yerini degistirin; (2) cihaz ile alici
arasindaki ayrimi arttirin; (3) cihazi alicinin bagli oldugundan farkli bir devredeki prize baglayin veya 
(4) destek için satici veya deneyimli bir radyo/tv teknisyenine danisin. 
DIKKAT: Paradox Güvenlik Sistemleri tarafindan açikça onaylanmamis herhangi bir degisim ya da 
modifikasyonun kullanicinin cihazi çalistirma/kullanma yetkisini yok edebilecegi konusunda müsteriler uyarilmistir.

Patentler
Asagidaki ABD patentlerinin biri veya birden fazlasi uygulanabilir: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259
5886632, 721542, 5287111, 5119069, 5077549 ve RE39406. Kanada ve uluslararasi patentler de uygulanabilir.

010 Paradox Güvenlik Sistemleri Ltd. Her hakki saklidir. Özellikler önceden belirtilmeden degistirilebilir.© 2   
Magellan ve Spectra SP, Paradox Güvenlik Sistemleri Ltd. veya Kanada, Birlesik Devletler ve/veya diger
ülkelerdeki bagli sirketlerinin ticari veya tescilli markalaridir.
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Kullanici Ayarlari
iyle, kullanicilarin kodlarini degil sadece isimlerini yazin    6-Basamakli

 Kullanici  Adi  m* PGM* 

Kurulumcunuz tarafindan programlanir.
sadece PGM, Duress, PGM only=adece Çalisma, Arm only=S*Byp=Pas, Force=Kuvvet =Zorlama
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1 veya
 veNumarasi  Bölge



Bölge Ayarlari

 Tanimi Bölüm
 2

Giris    Yangin   Yangin

delay=gecikme, zone=bölge)
. gibi) vb, kapi temasirüektöedd (hareket Cihaz tipini ve yerini yazin .  (Byp=pas, Stay=kal, Sleep=uyku,
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1

“Arm” çakar.  kullanici numarasini girip 32) (01 ila2 basamakli3

2 basamakli kullanici numarasini girerek bir kullanici seçin3
2

 tusuna basin

Bir kullaniciyi nasil silerim

Çikmak için

stemler içinsiBölümlenmis 

, adim 3'e gidinBaska bir kullanici programlamak için7

kumandanin herhangi bir dugmesine 3 saniye basin. Eger
. Uzaktan Birakin.bir dügmesine 3 saniye basin ve tutun

6
5 ay” çakartS“

” çakarf“Of

 çakarSleep”“4

mlidir progra zatendiginda, kullanici
. Klavyede bir sayi aydinlan- çakar ve

itusuna bas [     ]

Bir kullaniciyi nasil eklerim/ degistiririm

olduklari düsünülür. Telefon numaraniz, adresiniz veya 1234 gibi b

Sisteminiz, her basamagi 0'dan 9'a kadar herhangi bir sayi olan
oduKullanici K

odunun kurulumcunuz tarafindan etkinlestirilmesi gerekir. Zorlama k)odusessiz alarm iletecektir (Zorlama K
seçenegi aktif sekilde girmek sistemi devreye alacak veya çikartacak ve gözlemci istasyonunuza 

Zorlama K
  durumunda kalirsaniz veya devreden çikartmakEger sisteminizi zorla çalitirsmak

Sistem Master K
 k her iki bölüme de tahsis edilen kullaniciodlarister KMaNOT

yaratmak, degistimek ya da silmek için kullanilabilir
) ve o bölüme atanan kullanici kodlarini 1'e atanacaktir2od, Master Kdevreden çikartildiginda

: bölümleme (istisna 2'ye atanmistir 2 sürekli olark Bölümodster K Ma.degistirmek ya da silmek için kullanilabilir
od KrMaste

Master K

odustem Master KSi
 (Fabrika AyarioduSi

 K Kullanici29• 

o Kster Mamste1 Si• 
odMaster K2  • 

Kullanici Kodlari
Kullanici kodlari, her kullanici için belli programlama modlarina giris, sisteminizi çalistirma veya devreden 
çikartmanin yani sira PGMleri etkinlestirme veya devre disi birakmaniza izin veren kisisel tanimlama sayilaridir.
Sistem asagidakileridesteklemektedir:

 
du

odu
stem Master K : 123456)

 herhangi bir bölümü devreye alabilir veya devreden çikartabilir ve herhangi bir kullanici
kodunu yaratabilir, degistirebilir veya silebilir.

odlari
 1 sürekli olarak Bölüm 1'e atanmistir ve Bölüm 1'e tahsis edilen kullanici kodlarini yaratmak, 

 
  Bölüm  

. 
:  odlarini degistiremez veya silemez. Sadece

odu her iki bölüme tahsis edilen kullanici kodlarini degistirebilir veya silebilir.

, kullanici kodunu zorlama  
odu

hemen bir 
.

 Uzunlugu
 4 veya 6 basamakli kullanici kodlari kullanmak 

üzere programlanabilir. Alti basamakli kodlarin "kirilmasinin" daha güç oldugu ve bu yüzden daha güvenli
asit veya bariz kullanici kodlari 

programlamaktan kaçinin.

Bir Kullanici Eklemek/Degistirmek
?                                        Görsel Geri Besleme

n

2  [ MASTER KOD]unuzu girin [ ]  [1]  
. 

4 veya 6 basamakli bir [KULLANICI KODU] girin. .

.

.[KULLANICI KODU]nu onaylayin.
Bir uzaktan kumandayi kaydetmek için, kumandanin herhangi

 
 

uzaktan kumanda tahsis etmek istemiyorsaniz [ENTER]a basin.
. Çikmak

için [CLEAR]a basin.
, 8nci adima ilerleyin.

[ENTER]a basin.
Kullaniciyi bir bölüme atamak için [1] ve/veya [2]ye basin.8

9   Baska bir kullanici programlamak için, adim 3'e gidiniz.
, [CLEAR]a basiniz.

Bir Kullaniciyi Silmek
?

[ ] .
[MASTER KOD]unuzu girin.

. 

kullanici seçin .

4 [SLEEP] tusuna basin ve onay biplemesini duyana kadar basili tutun.
User 4  Guide
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1

• 

• 

• 

• 

• 

. çinlayacagi zaman araligini belirtmenizi saglar
. Çinlama zamani belirtilen bölge numarasina sahip bölgenin [2]'ye basinçinlama zamanini belirlemek için

CD için2L3K

 = çinlama açik) basin ve basili tutun. Kabul bipi 'den  Bölge tusunaK636 için 0H ve, K1VK10

7 sadece AC ile beslendiginde veya görsterge aktif oldugunda K3[ENTER] tusuna basin. 
. Çinlamasini istediginiz bölgelere denk gelen sayiyi girin. Ilgili LED yanacaktir. Çikmak içinecektirgörül

K37) basin ( tusuna(K35)  veya    [   ] tusuna: veK35

tusuna basin.
gili LED yanacaktir. Çikmak için [ENTER]. Ilistediginiz bölgel

: [   ] tusuna basin ve tutun. Arm1, Arm2, Stay1 ve Stay2 LEDleri çakacaktir.Çinlamasini veK32

klavye ayri ayri çanlanmalidir
açildigini, klavyenizin biplemesine sebep olarak Çani etkinlestirilmis bir bölge size 

 (zaman6'yi atlayin. Adim formatta girilmelidir, zaman 24 saatlik stemleri için00 / SP65 siSP40*

7

 = Sabah24 saat = formatini seçinZaman 6

 [SS.DD] formatinda girin. Eg*Zamani5

[5] tusuna basin

tusuna basin[TBL] 

ölgelerini nasil devreden çikartirimÇan b

Bölgelerin çinlamasini nasil sag

2
tusuna basin 

Zaman&tarihi nasil ayarlarim

Zaman & Tarihi Ayarlamak
?

[ ] .
[MASTER KOD]unuzu girin.

Çan Bölgelerini Ayarlamak

larim?

? 

4

.3
.

er HH=13 veya daha fazla ise 7'nci adima atlayin. 

. [1] ; [2] ; [3] = Aksam

Tarihi [YYYY/AA/GG] formatinda girin. Artik zaman ve tarihi ayarladiniz. Çikmak için [CLEAR]a basin. 

 formati).

daima bildirecektir. Her  
.

 K32RF için
ere denk gelen bölge numaralarini girin  

 

 K37 için  & basili tutun. Ekranda Chime kelimesi
 

 Not:  
çinlayacaktir.

: ([1]  [0(10)]'a .

: [     ] tusuna basin ve basili tutun. Hangi bölgenin çinlayacagini seçmek için [1]'e basin veya
 

 Çinlamasini istediginiz bölgenin numarasini girin. Çikmak için

[ENTER] tusuna basin.

: Çinlama bölgelerini etkisizlestirmek için, bu ilemi tekrarlayin veK35, K37 ve ,K32, K32RF•  K32LCD için  
bir çinlama bölgesini etkisizlestirmek için bölge numarasini girin ya da bir bölge girmek yerine [SLEEP]'e
basarak tüm çinlama bölgelerini etkisizlestirin.

: Bölge tusuna  0H ve, K1VK10 K636 için ([1]'den [0(10)]'a) basin ve basili tutun.Basarisiz bipi=çinlama kapali

Onay ve red biplerinin tanimlari için bakiniz sayfa 7, KNOT: lavye Geri Beslemesi. Klavyenizi tanimlamak için
9bakiniz sayfa .
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Key / LED 

[16] / 
[

halinde degil
 Kaybi                    Bir veya daha fazla modük artik sistemle iletisim GözetimlModü

 bölge artik sistemle kablosuz Kaybi   Gözetim BölgeKablosuz
 bölümüne bakin

 SayfaSisteminizin saatini ve tarihini ayarlamak için
 Kaybi                        Alarm sisteminizin saati yeniden programlanmalidir.Zamanlayici

 Halkasi Sorunu                 Bölgelerden birisinde yangin halkasi sorunu Yangin
 anahtariBir cihazin Sorunu    SabotajlModü

 Kablo Arizasi/BölgeabotajS
ile iletisim kuramiyor

Iletisim
yüklenmis 

 Sorunu   lZi
anerol pontK      SorunuGüç

 kablosuz cihazlarindan birisinin pillerininSistemin  Kablosuz Bölge Düsük Pil

[TB

unrSopi     Sorun Ti

durdurmak için [TBL] tusuna basin
 klavyeEgerNOT

sorunu disindaki sorun durumlarini çözmek için
sorun durumu ortaya çiktiginda

arm siAl
Sorun Göstergesi

steminiz gözlem istasyonuna dogrudan rapor edilebilen pek çok sorunu sürekli gözlemlemektedir. Bir 
, [TBL] tusu yanacaktir. [TBL] tusuna basinca klavyede sistemin yasadigi soruna

karsilik gelen bir sayi yanacaktir. Zamanlayici Kaybi  gözlem 
istasyonunuzla veya kurucunuzla irtibata geçin.

:  yeni bir sorun durumu her ortaya çiktiginda her 5 saniyede bir BIP üretiyorsa, "Sorun Bipi"ni
”.

Sorun Göstergesine Erismek

Yanan  Ayrintilari

basin 
L]ye

[1]  
degistirilmesi gerekmektedir.

[2] linde güç sorunu yasaniyor.
[3] Kontrol panelinin üzerinde baglantisi kesik/asiri

zil vardir.
[4]  Sorunu                             Gözlemleniyorsa alarm sisteminiz gözlem istasyonu

. 
[5] Bir veya daha fazla cihazda bir kablolama sorunu 

olusmustur.
[6] anti-sabotaj  çekilmistir.
[7] vardir. 
[8] 

5 
Zaman ve Tarihi ayarlamak .

[9] Bir veya daha fazla  
iletisim halinde degil.

[0 (10)]
.

SLEEP]
Sisteminizin klavyelerinden birisi ile ilgili bir sorun var. HatasiKlavye  
User 6  Guide



 Eger klavye bir red bipi verirse özellik devreden çikarilmistir.için etkinlesmistir.
urma Sust, Klavye Eger klavye bir onay bipi verirse. için [CLEAR] tusuna 6 saniye süre ile basin

 , K10V ve6K63  K35, K37,,2RF K3,K32

Klavyeyi nasil sustururum

klavye sadece onay ve red bipi yayacak ve bir tusa basildiginda bipleyecektir. Bu yüzden, , Susturuldugunda
Klavye

pi verecek ve eylem iptal edilecektir. Ayrintilar için sayfa 3'teki Bölge Ayarlari'na bakiniz.bi bir red klavye
ramlanmamissaprog  özellik Eger. özelligin kurucunuz tarafindan etkinlestirilmesi gerekirçogu: Sistemizdeki 

Klavyede sisteminizin mevcut durumunu ileten renkli isiklar mevcuttur. Her isigin rengi sisteminizde belli bir

 bi AralikliHizli• 
 biAralikli• 

p = Yangin biDegisken• 
rp = Ala biSürekli• 

tonu
 Sistem önceki durumuna döndügünde veya bir islem klavyeye yanlis girildiginde sürekli bir bip  BiRed

u ("BIP-BIP-BIP-BIP"), klavye aralikli bir bip tonyeni bir durum/moda geçtiginde
)/devreden çikarma çalistirma.(örn Bir islem Onay Bi

iletisimde bulunacaktir. Bu iki klavye bip tonunu tanimalisiniz

Klavyeler
Isitsel Geri Besleme
Klavyeye bilgi girdiginizde, sizi girdilerinizin kabulü veya reddi ile ilgili bip tonlari ile yönlendirerek sizinle 

:

pi:  klavyeye basarili sekilde girildiginde veya sistem 
 üretir.

pi:  
 (“BIIIIIIP") yayacaktir.

Asagidakiler diger tip isitsel geri beslemelerdir ve kendilerine daima bir arm tusu veya LED'in çakmasi eslik  
eder ([ARM],[STAY] veya [SLEEP]): 

m
 alarmi

p = Çikis gecikmesinin basi
p = Çikis gecikmesinin son 10 saniyesi

Görsel Geri Besleme
 

durumu temsil eder. 
NOT , 

 

 Susturma
 

susturuldugunda, klavye bir alarm biplemeyecek ve çinlama etkinlestirilmis bolgeler için biplemeyecektir.
Her klavye ayri ayri susturulmalidir.

? 

•  K10H için: Klavye susturmayi etkinlestirmek veya devreden çikarmak
 o klavye

 

Klavye susturmayi devreye almak veya çikartmak için [arm]a basin.

[4]'e basin. Susturma Kontrolü için  tusuna basin ve basili tutun] [ Klavye ayarlari içinK32LCD için: . 
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[]

  ayarlamak gecikmesini sönme Otomatik
  

 plan arka otomatik yüksek En = 7 (...) isigi,
 arka otomatik düsük En = Kapali,1 = (0 için ayarlamak seviyesini isigi plan arka solgun Otomatik

 Düsük 

 düsük En  

 ayarlamak hizini olasma

 kullanarak 
[ENTER]  kaydetmek bilgileri için

 Bilgileri çakacaktir.

   Bilgileri.  ve 4 saniye basili tutun.  için

 /  MoGüç 

Arka IsigiKlavye
 arkasindaki aydinlatma seviyesi ihtiyaciniza göre 

 plan isigini nasil 

(sadece 

1

 Istenen arka plan isigi seviyesini ayarlamak içinve K32RF [  ] tusuna basin ve basili tutun.     ]
 basin. Çikmak için [CLEAR] veya [ENTER] tusuna 

güçkapanacak ve göstergesi bir dakika sonra lünmodü, DC güç saglanmamissaEger kablosuz klavyeye 
 Göstergeyi etkinlestirmek için (K37 için 20 saniye girecektirtasarruf moduna [  ] tusuna 

35  basin ve 4 saniye basili  1, 2, 3, 5  6  
 çikmak  ya da menüden çikip 

 tusa basin ve asagidakileri ayarlamak  için

 ayarlamak isigini plan Arka  (0 =  1 = / 7 = parlaklik Azami 

 ayarlamak ontrasti  (0 =  4 = kontrast) Yüksek 

 dk., 1 = 5  = 2 7 = 4
(0 =  1 = 1  2 = 5 , 3 = 10  4 = 20 . 

 6

için[3]

 için

]Istenentusuna
basintusunamenüden

tuslari.tusunaK

).
 

tusuna
[  •   

 ]

 

Arka

Tuslarin
 

du 32RF

7   basin  çakacaktir tuslari23

K37Tasarruf

 
degistirilebilir.

degistiririm?

K )

K : [ tusuna ve kaydetmeden

.K32 için:    
basin.

 
basin.

için: [] tutun  ve  kaydetmeden 
[CLEAR]  için  

 basin.  [  ve [] gezinin:

[1] D için. 

[2] Kapali, parlaklik  

 K kontrast,  

[5] plan  
isigi

dk., dk.)
[6] için Kapali, sn., sn. sn., sn , 

menüden çikmak için [CLEAR] tusuna veya menüden çikip bilgileri kaydetmek için [ENTER] tusuna
basin. Istenen tusa basin ve  ve   için ayarlamak asagidakileri
[1] Arka plan isigini ayarlamak için. 

[] kullanarak gezinin:  

[2] Otomatik sönme gecikmesini ayarlamak için (5 = 5 sn. / 15 = 15 sn.) 

K10V, K10H ve K636 için: [MEM] tusuna basin ve basili tutun. [MEM] tusu yanacaktir. Istenen arka 

plan isik seviyesini ayarlamak için [MEM] tusuna basin. Çikmak için [CLEAR] veya [ENTER]a basin. 

ve [] tuslarini kullanarak gezinin. Kaydetmek için [ENTER]a basin.
K32LCD için: [   ] tusuna basin ve basili tutun.. Arka plan isigini ayarlamak için [2]'ye basin.    [] 
 User 8 Guide



 

 

 

 

 

Klavye Genel Bakislari
K636 Klavye Genel Bakisi

K10LEDV/H Klavye Genel Bakisi

[ARM] (sayfa 14)
[SLEEP] (sayfa 14)
[STAY] (sayfa 14)

Çakar = Çikis Gecikmesi
Hizli Çakar = Çikis Gecikmesi (son 10 sn.)/bölge alarmda

ÖNEMLI: Eger bölümlenmis bir

K636 sadece bölüm 1'i gösterir.
sistem üzerine kurulmussa, 

[TBL] Sorun gosterimi

[MEM] Alarm hafiza gosterimi 

[BYP] Atlama programlama

Bölge Gösterimi:
[1]'den [0(10)]'a kadar olan tuslar 
sirasiyla 1'den 10'a kadar bölgelerdir: 
Tus yaniyor = Açik veya giris gecikmesi

 =  Hizli Menü Programlama için    

(bakiniz sayfa 24 Temel Hizli Menüler)
     Bir kere basin + [MASTER KOD]     

Off Tusu: StayD Isigi

(bkz. StayD Modu  
sayfa 12)

[TBL] Sorun gösterimi

[MEM] Alarm hafiza gösterimi 

[BYP] Atlama programlama

Bölge Gösterimi:
[1]'den [0(10)]'a kadar olan tuslar
sirasiyla 1'den 10'a kadar bölgelerdir: 
Tus yaniyor = Açik veya giris gecikmesi
Tus çakiyor = Alarmda

Tus yanip sönüyor = Alarmda

 = Hizli Menü Programlama için 

(bakiniz sayfa 24 Temel Hizli Menüler)
   Bir kere basin+ [MASTER KOD]     

Bölüm 1 Durum                Bölüm 2 Durum

[ARM] (sayfa 14)
[SLEEP] (sayfa 14)
[STAY] (sayfa 14)

Çakar = Çikis Gecikmesi
Hizli Çakar = Çikis gecikmesi (son 10 sn.) bölge alarmda

Off Tusu: StayD Isigi:

 Isik (A C):

 Isik (AC): (bkz. StayD Modu 
sayfa 12)

KAPALI = Güç kapali

KAPALI = Güç kapali

AÇIK = StayD açik

AÇIK = Sorun(lar) mevcut (sayfa 6)

AÇIK = Alarm(lar) olustu (sayfa 17)

AÇIK = Bölge(ler) atlandi (sayfa 17)

AÇIK = Sistem devrede
KAPALI = Bölge devre disi

AÇIK = Devre disi
KAPALI= Sistem devrede

AÇIK = StayD açik
 KAPALI = StayD kapali

AÇIK = Sorun(lar) mevcut (sayfa 6)

AÇIK = Alarm(lar) mevcut (sayfa 17)

AÇIK = Bölge(ler) atlandi (sayfa 17)

AÇIK = Sistem devrede
KAPALI = Bölge devre disi

AÇIK = Devre disi

KAPALI = Sistem devrede KAPALI = StayD kapali

AÇIK = Güç devrede

AÇIK = Güç devrede
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K35 K37

K35 ve K37 Klavye Genel Bakisi

        = Hizli Menu programlama için
   Bir kere basin + [MASTER KOD]  

           (bkz. sayfa 24 Temel Hizli Menüler)

= Klavye ayarlari için basin & tutun

= Çinlama programlama için basin&tutun 
   (bkz sayfa 5 Çinlama Bölgelerini Ayarlama)

K35 ve K37 Resim Gösterme ve Tanimi

Resim Tanim Resim Tanim

StayD On = StayD modu etkinlestirildi                                                                             Çakar=Sistem Temel Hizli Menü Modunda

STAY Açik = Sistem devrede kalista                                            KODU GIR                 Açik = Kullanici kodunuzu girin

SLEEP Açik = Sistem Uykuda devrede                                          HAFIZA                      Açik = Alarm(lar) gerçeklesti

ARM Açik = Bölüm devrede  ATLAMA Açik = Bölge(ler) atlandi

ALARM Çakar = Sistem alarmda         CHIME Açik = Çinlama Programi modunda çinlama bölgelerini 
gösterir

Bölüm 1 ve 2'yi gösterir   EXIT DELAY               Çakar = Çikis gecikmesi bitmeden kodu girin

OFF Açik = Sistem devre disi                                                     ENTRY DELAY          Çakar = Giris gecikmesi bitmedenkodu girin

PRE-ALARM Açik = Alarm öncesi bölgelerde alarma geri sayma           TROUBLE                  Ilgili sorun(lar)a bagli olarak Trouble çakar ve .
DELAY sayilar yanar (bkz. sayfa 6 Sorun Listesi )

TX (sadece K37)   Çakar = Panel ile iletisim yürütülüyor

ZONE OPEN Açik = Illuminated zone(s) are open AC Açik = Klavyeye AC gücü saglaniyor

ZONE IN ALARM Açik = Illuminated zone(s) are in alarm NO AC Açik = Klavye destek pili gücüyle çalisiyor
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K32 ve K32RF Klavye Genel Bakisi

K32LCD Klavye Genel Bakisi

[TBL] Sorun gösterimi

[MEM] Alarm hafiza gösterimi 

[BYP] Atlama programlamasi

Off Tusu:

devrede

 Isik (AC): (bkz StayD Modu 
sayfa12)

 = Hizli Menü Programlama için      

(bkz sayfa 24 Temel Hizli Menüler)
   Bir kere basin + [MASTER KOD]    

 = Arka plan isigini ayarlamak icin basili 
    tutun (bkz. sayfa 8)
 = Çinlama programlama için basin ve tutun
    (bkz. sayfa 5)

Bölüm 1 Durum                  Bölüm 2 Durum Bölüm 1 Durum           Bölüm 2 Durum

[TBL] Sorun gösterimi

[MEM] Alarm hafiza gösterimi 

[BYP] Atlama programlama

[ARM] (sayfa 14)
[SLEEP] (sayfa 14)
[STAY] (sayfa 14)

Çakar = Çikis Gecikmesi
Hizli Çakar = Çikis Gecikmesi (son 10 sn.) /bölge alarmda

Bölge Göstergesi:
[1]'den [0(10)]'a kadar olan tuslar 
sirasiyla 1'den 10'a kadar olan bölgelerdir: 
Tus yaniyor= Açik veya giris gecikmesi 
 Tus çakiyor= Alarmda

 = Hizli Menü Programlama için    

(bkz. sayfa 24 Temel Hizli Menüler)
    Bir kere basin+[MASTER KOD]

 = Arka plan isigini ayarlamak için
    basili tutun(bkz. sayfa 8)

AÇIK = Sorun(lar) mevcut (sayfa 6)

AÇIK = Alarm(lar) gerceklesti (sayfa 17)

AÇIK = Bölge(ler) atlandi (sayfa 17)

AÇIK = Sistem devrede
KAPALI = Bölge devreden çikarildi

Off Tusu: StayD Isigi:
AÇIK = Devre disi
KAPALI= Sistem devrede

AÇIK = StayD açik
KAPALI = StayD kapali

 Isik (AC):

KAPALI = Güç kapali

(bkz. StayD Modu 
sayfa12)

Güç ve Rx/Tx Isigi (sadece K32RF)
Açik = Güç açik
Kapali = Güç kapali
Hizli Çakar = Iletim/Alis sürüyor
Yavas Çakar = Klavyede AC kaybi
lnfo Tusu (sadece K32RF)

(Bkz. sayfa 8)
Tüm açik bölgeleri görmek için göstergeyi yenile

AÇIK = Sorun(lar) mevcut (sayfa 6)

AÇIK = Alarm(lar) gerceklesti (sayfa 17)

AÇIK = Bölge(ler) atlandi (sayfa 17)

AÇIK= Devre disi
KAPALI= Sistem 

KAPALI = Güç kapama

AÇIK   = Güç devrede

AÇIK   = Güç devrede

StayD Isigi
AÇIK = StayD açik
KAPALI= StayD kapali
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Uzaktan Kontroller

Uzaktan Kontrol Geri Besleme (REM2)

Tam/Zorla Devreye Alma Geri Besleme
Eylem Görsel Geri Besleme        Isitsel Geri Besleme

Devreden çikarma      Yesil yanar                         Iki bip

Devreden çikarma      Yesil yanar                         Iki bip

Kalis/Uykuda Devreye Girme Geri Besleme

Alarm Kirmizi hizli çakis                Alarm bipi

Alarm                          Kirmizi hizli çakis                Alarm bipi

Çikis Gecikmesi         Kirmizi/yesil yavas çakma  Onay bipi

Çikis Gecikmesi         Sari/yesil yavas çakma       Onay bipi

Devreye giris/ Giris gecikmesi    Kirmizi yanar      Onay bipi

Diger Geri Besleme

Eylem                        Görsel Geri Besleme        Isitsel Geri Besleme

Eylem                        Görsel Geri Besleme        Isitsel Geri Besleme

PGM açik/kapali          Sari yanar                          Onay bipi

Devreye giris/ Giris gecikmesi    Sari yanar           Onay bipi

StayD ile Devreye Almak&Devreden Çikartmak
StayD sistemi, devrede olan bir devreye girerken bile hiç devreden bile çikartmanizi gerektirmeden sizi haftada  
7 gün 24 saat koruyarak hayatinizi kolaylastirir ve daha güvenli hale getirir. StayD sizinle birlikte yasar ve sizi
her zaman, arada herhangi bir korunmayan dönem olmadan korur ve sistemi sizin bunu yapmayi hatirlamak 
zorunda kalmamaniz için otomatik olarak yeniden devreye alir. 

Bir bölgeye girerken/çikarken, sizin geçisinize izin vermek için sistem kismen devreden çikar: sadece sisteme
uzaktan kumandamiz ile bilgi verin ve siz geçtikten sonra otomatik olarak yerniden devreye girecek olan 
belirli yoldan geçin. Tüm diger bölgeler devrede kalir. Sonuç sistemin devrede olup olmadiginin belirsizligi 
olmadan daima koruyan bir sistem olur. 

StayD'nin diger avantajlari arasinde çocuklarinizin ne zaman balkon, havuz ya da ön kapi gibi potansiyel 
olarak tehlikeli yerlere eristiklerinin bilinmesi gelir. Simdi daima korundugunuzu bilerek akliniz gerçekten 
rahat olabilir. Daha fazla bilgi için kurulumcunuza danisin.

StayD Modunu Açmak/Kapamak

StayD modunu açmak için: 
[STAY] + [CODE] + [STAY]  StayD isigi yanar

Güvenlik sisteminiz üç tip uzaktan kontrolü destekler; REM1, REM2, REM3 ve REM15. REM1 ve REM15 bes 
eylem (örn. devreye alma,çikarma,bir PGM'yi etkinlestirme, vb.gibi) gerceklestirebilme kabiliyeti olan en basit 
uzaktan kontrollerdir. REM2 daha gelismistir çünkü alti degisik eyleme kadar gerceklestirmenin yani sira görsel
ve isitsel geri besleme saglar (bkz. asagidaki tablo). REM3 en gelismis uzaktan kontroldür çünkü bir klavyenin  
bütün islevlerine sahiptir (daha fazla bilgi için REM3 Kullanici Kilavuzuna bakiniz). Asagidaki tablo REM2
uzaktan kontrolün görsel ve isitsel geri beslemesini tanimlamaktadir.

NOT: Eger bir Spectra SP sistemi kullaniyorsaniz uzaktan kontrolleri kullanmak için bir kablosuz genisleme 
modülü gereklidir. Bir Spectra SP sisteminde uzaktan kontrollerin kullanimi ile ilgili lütfen kurulumcunuza 
danisin. 
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an 
OFF], then your [USER CODE]. All zones that can be opened flash. The system will start 

StayD modunu kapatmak için:      

Güvenlik seviyesini degistirmek için - Kalistan Uykuya:

Güvenlik seviyesini degistirmek için - Uykudan Kalisa:

Gelismis StayD Ayarlari

Pencere Modu ve Yeniden Devreye Giris Gecikmesi

[STAY] tusuna basmanin ardindan geçerli bir kod girin, sonra on saniye içindetekrar [STAY] tusuna basin.  
StayD etkinlesmesini onaylamak için StayD isigi yanacaktir ve sistem  Stay(kalis) modunda olacaktir.

[OFF] + [KOD] + [OFF]  Off isigi yanar
[OFF] tusuna basmanin ardindan geçerli bir kod girin, sonra on saniye içinde tekrar [OFF] tusuna basin.
StayD kapanacak ve StayD etkisizlestirmeyi onaylamak için Off isigi yanacaktir. StayD etkisiz iken sistem 
standard bir güvenlik sistemi olarak islev görecektir.

Devreye Girme Modunu Degistirmek
(bkz. sayfa 14 Devreye Almak&Devreden Çikartmak)   

2 sn. boyunca [SLEEP]   Gecikme Sleep(uyku) isigi yanar
Herhangi bir klavyede [SLEEP] tusuna basin ve basili tutun. Uyku modunda devrede olan tüm bölgeler çikis
gecikmesine girerek sizin yatak odasina gitmenize izin verir. Çikis gecikmesi bittiginde ve yatak odasina
vardiginizda, kalan iç bölgeler devreye girecektir. Sistem simdi uyku modundadir.

2 sn. boyunca [STAY] Stay (kalis) isigi yanar
Yatak odasindaki klavyedeki [STAY] tusuna basin ve basili tutun. Sistem hemen Uykudan Kalis moduna geçip 
sizin yatak odasindan çikip evde serbest sekilde dolasmaniza izin verecektir. Eger yatak odasindan Stay 
moduna gecmeden yanlislikla çikarsaniz Uyku modunda devrede olan tüm bölgeler gecikmeye girerek size
Stay moduna geçecek kadar zaman taniyacaktir.

Bölgeden ayrilmak - Kalistan Tam Devreye:
Klavye: 2 sn. boyunca [ARM]   Gecikme Arm isigi yanar
Çikis yolunun tahsis edildigi klavyenin üzerindeki [ARM] tusuna basin ve basili tutun. Bu islem çikis yolundaki 
tüm bölgeler için bir çikis gecikmesi baslatacaktir. Mülkü terk ettikten sonra tüm çikis yolu bölgeleri yeniden 
devreye girecektir. Sistem simdi Tam Devrededir.

Bölgeye girmek - Tam Devrededen Kalisa:
Klavye: [KOD] Stay isigi yanar
Mülke giris yolundan girerken, giris yoluna tahsis edilen tüm bölgeler gecikmeye girecek ve sizin eve girmenize  
müsaade edecektir. Giris yolunun tahsis edildigi klavyeye geçerli bir kod girmek giris gecikmesini kaldirir ve 
sistemi Kalista Devrede moduna geçirir. Giris yolu bölgeleri yeniden devreye girecektir. Sistem simdi Stay
modundadir. 

Devreye alis modunu degistirmeden bölgeden ayrilmak:
2 sn. boyunca [OFF]
Bölgeden devreye alis modunu degistirmeden ayrilmak için bir klavyedeki [OFF] tusuna 2 saniye boyunca basin.

Kalis-devrede bir sistemde: Bu mod sizin bir dis bölgeyi alarm tetiklemeden açmaniza izin verir. Pencere   
moduna girmek için, [OFF]a basin sonra [KULLANICI KODU]nuzu girin. Açilabilen tüm bölgeler çakacaktir. 
Sistem sizin bir pencere veya kapi gibi bir dis bölgeyi açmaniza izin vererek çikis gecikmesine girecektir . 
Sistem sadece bir bölgeyi açmaniza izin verecektir çünkü çikis gecikmesi bundan sonra kalkar. Açik bölgeyi 
(pencere, kapi, vb. gibi) kapattiginizda o bölge yeniden devreye girecektir.

Bir pencere veya kapi gibi bir dis bölgeyi kapatirken, sistem sizin bölgeyi düzgün sekilde kapatmaniza izin 
verecek sekilde gecikmeye girecektir. Siz bölgeyi kapattiginizda yeniden devreye giris gecikmesi baslar ve 
onun yeniden devreye girmesi için bölgeyi gecikme süresi boyunca kapali tutmalisiniz.  Bu durum özellikle
sikisan pencereler için faydalidir ve yanlis alarmlari azaltir.

Canli Görüntü Modu:
Bir alarm esnasinda hareketi görmek için [CLEAR] tusuna basin. Klavyedeki bölge isiklari gerçeklestikçe
bölgelerin açilmasini ve kapanmasini gösterecektir. 
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Devreye Alma & Devreden Çikartma
Bütün devreye alma yöntemlerini taniyarak sisteminizden tam olarak faydalanin. Eger sisteminiz bölümlen- 
dirilmemisse (bakiniz sayfa 22 Bölümlendirme), hersey Bölüm 1'e ait olarak kabul edilir.

Normal Devreye Alma
Bu yöntem seçilen bölümdeki tüm bölgeleri devreye alacaktir. Lütfen Normal Devreye almanin Otomatik 

NOT: Eger bir bölge açik oldugu için devreye alamiyorsaniz, sistem Atlama Programlamaya girecektir. 

için [ENTER]a basin.
Atlamak istediginiz bölgenin iki basamakli numarasini girin ve [ENTER]a basin ya da tüm bölgeleri atlamak 

Nasil normal devreye alirim?

Uykuda Devreye Alma

Devreye Alma (bkz. sayfa 16 Otomatik Devreye Alma) veya Tek Dokunusta Devreye Alma (bkz. sayfa 15 .
(Tek Dokunusta Devreye Alma) kullanilarak da yapilabilecegine dikkat edin.

1 lstenen bölümdeki tüm bölgeleri kapatin.
2   [ARM]+[KULLANICI KODU] girin.

tusa ([1] veya [2]) basiniz. Her iki bölüm için, onay bipinin ardindan diger tusa basiniz.

Kalista devreye almaya benzer sekilde, Uyku kullanicilarin korunan bir bölgede kalmasina izin verir ama daha
yüksek seviyeli bir koruma saglar. Örnegin, iki katli bir evde, etraf Kalis devrede ile korunmaktadir. Uykuda 
devreye alma ile etrafin yani sira birinci kat da korunur  (hareket dedektörleri, vs.) ve sizin ikinci kat ile uyuma 
bölgesinde dolasmaniza izin verir. Uyku bölgeleri Uyku modunda devreye alindiginda atlanan bölgelerdir. 
Örnegin, gece uyumaya gittiginizde, yatak odaniz disindaki tüm ev tamamen devrededir. Uyku modunda
devreye alma ayni zamanda Otomatik Devreye Alma (bkz. sayfa 16 Otomatik Devreye Alma) veya Tek  
Dokunusta Devreye Alma (bkz. sayfa 15 Tek Dokunusta Devreye Alma) ile de etkinlestirilebilir. 

Nasil Uyku modunda devreye alirim?

2 [SLEEP] tusuna basin.

3 [KULLANICI KODU]nuzu girin.

3 Eger her iki bölüme de erisiminiz varsa (bkz. sayfa 22 Bölümlendirme): Istenen bölüme karsilik gelen

Kalis Modunda Devreye Alma
Bu yöntem, etraf tamamen devrede iken sizin mülkün içinde serbestçe dolasmaniza izin verir. Kalis bölgeleri
Kalis modunda devrede iken atlanan bölgelerdir. Örnegin, gece içeride kalmayi planliyorsaniz, kapilar ve  
pencereler hareket dedektörleri gibi diger bölgeleri devreye almadan devreye alinabilir. Kalis modunda  
devreye alma ayni zamanda Otomatik Devreye Alma (bkz. sayfa 16 Otomatik Devreye Alma) ya da Tek
Dokunusta Devreye Alma (bkz. sayfa 15 Tek Dokunusta Devreye Alma) ile de etkinlestirilebilir. 

Nasil Kalis Modunda devreye alirim?

1 lstenen bölümdeki tüm bölgeleri kapatin (Uyku bölgeleri hariç).

1   lstenen bölümdeki tüm bölgeleri kapatin (Kalis bölgeleri hariç).
2 [STAY] tusuna basin.
3 [KULLANICI KODU]nuzu girin.

4 Eger her iki bölüme erisiminiz varsa (bkz. sayfa 22 Bölümlendirme): Istenen bölüme karsilik gelen  

4   Eger her iki bölüme erisiminiz varsa (bkz. sayfa 22 Bölümlendirme): Istenen bölüme karsilik gelen

tusa [1] veya [2] basiniz. Her iki bölüm için, onay bipinin ardindan diger tusa basiniz.

tusa [1] veya [2] basiniz. Her iki bölüm için, onay bipinin ardindan diger tusa basiniz.
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Bir Bölgeyi Atlamak
Bir bölgeyi atlamak, sistem bir dahaki sefere devreye alindiginda belirlenen bölgeleri gözardi etmenizi 
(etkisizlestirmenizi) saglar. Örnegin, isçiler evinizin bir kisminda tamir yaparken belli bölgeleri atlamak 
isteyebilirsiniz. Sistem bir kere devre disinda birakildiginda atlama girisleri silinir. Bölgeler atlandiginda [BYP]
tusu yanacaktir. Bölge atlama ayni zamanda Tek Dokunusla Atlama Programlama (bkz. sayfa 15) 
kullanilarak da etkinlestirilebilir. Eger Atlama Programlama etkin ise, atlama programlamaya girmek için [BYP]
tusuna üç saniye boyunca basin. Bir bölgeden Atlama özelligini kaldirmak için adim 3'te bölge numarasini 
tekrar girin ya da tüm girisleri silmek için [CLEAR]a basin. Atlanilan bölgeleri silmek için [CLEAR]+[ENTER]a 
basin.
Bölgeleri nasil atlarim?

1   [BYP] tusuna basin.

2   [KULLANICI KODU] girin.[BYP] tusu çakar.Tüm bölgeleri atlamak için [ENTER]a basin veya adim 3'e gidin.

3 Atlamak istediginiz bölge(ler)e ait numara(lar)i bölge numaralarini girerek yakin.  
Tam açik = Bölge açik, Çakar = Bölge atlama, Kapali = Bölge kapali, atlanmadi.

4 Kaydedip çikmak için [ENTER] tusuna basin. Kaydetmeden çikmak için iki kere [CLEAR] tusuna basin.

Atlama Geri Çagirma Özelligi
Sistemi devreden çikarttiktan sonra atlama girisleri silinir. Atlama Geri Çagirma özelligi hafizaya kaydedilen 
önceki atlama girislerini  eski haline getirir. Bu da  sisteminizi her devreye aldiginizda atlama girislerini tekrar 
programlama ihtiyacini ortadan kaldirir.

Atlama girislerini nasil geri çagiririm?

2 [KULLANICI KODU]nuzu girin.

1 [BYP] tusuna basin.

3 [BYP] tusuna basin.

4 [ENTER] tusuna basin.

Tek Dokunusta Devreye Alma
Tek dokunusta devreye alma sizin sisteminizi bir kullanici kodu kullanmadan devreye almanizi saglar. Bu 
özellik kurulumcunuz tarafindan etkinlestirilmelidir. Eger Tek Dokunusta Devreye Alma programlanmissa,  
sisteminizin güvenlik seviyesini bir kod olmadan arttirabilirsiniz (Devre Disi -> Kalista Devrede -> Uykuda 
Devrede -> Tam Devrede. Bakiniz asagidaki Sekil 1.

Tek Dokunusta Normal Devreye Alma
Bölümdeki tüm bölgeleri devreye almak için [ARM] tusuna basin ve basili tutun. Eger bölümlendirilmisse, 
[1] & [2] tuslari çakacaktir. Bu özelligi, hizmet personeli (örn. temizlikçiler) gibi belli kisilerin, diger alarm sistemi 

Devreye Alma.
islemlerine erisim saglamadan devreye almasina izin vermek için kullanabilirsiniz. Bakiniz sayfa 14 Normal

Tek Dokunusta Kalis Modunda Devreye Alma

Devreye Alma.
Çevreyi(kalis olmayan bölgeleri) devreye almak için [STAY] tusuna basili tutun. Bkz. sayfa 14 Kalis Modunda 

Tek Dokunusta Uyku Modunda Devreye Alma
Uyku bölgeleri olarak tanimlanmayan tüm bölgeleri devreye almak için [SLEEP] tusuna basili tutun. Bkz. sayfa 
14 Uyku Modunda Devreye Alma.

Tek Dokunusta Atlama Programlama
Atlama programlama moduna erisim için [BYP] tusuna basili tutun. Bkz. sayfa 17 Bir Bölgeyi Atlamak.

Hizli Çikis
Sistem zaten Kalis veya Uyku modunda devrede ise: bu özellik sizin zaten devrede olan mülkten çikmanizi ve 
sistemi devrede tutmanizi saglar. Çikis gecikmesinin baslamasi için [OFF] tusunu basili tutun. Çikis gecikmesi
bitince sistem bir önceki devrede moduna geri dönecektir.
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OFF
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Sekil 1: Devreye Alma / Devreden Çikartma

ARM
STAY] + Kod

OFF] + Kod

Kod yok

Kod yok

Kod yokDevreden çikartmak için:: 
OFF] + Kod

Devreden çikartmak için: 

Kod yok
Devreden Çikartmak için: 

OFF] + Kod

Uyku Modunda Devrede için:

Kalis Modunda Devrede için : 

SLEEP] + Kod

Otomatik Devreye Alma

Zamanlamali Otomatik Devreye Alma
Alarm sistem kendisini her gün belirli bir saatte devreye alabilir. Normal devreye almada oldugu gibi (bkz. 
sayfa 14 Normal Devreye Alma), sistem açik olan bölgeleri atlayacaktir.

Otomatik Devreye Alma zamanlayicisini nasil programlarim?

[   ] tusuna basin.
2 [MASTER KOD]u girin.

3 [BYP] tusuna basin. [BYP] tusu çakacaktir. 

5 Otomatik devreye girme için istenen zamani girin (24 saat üzerinden, örn. 18:30).

6   Bölümde normal devreye giris için [1] tusuna, uyku modu için [2] tusuna veya kalis modunda devreye
giris için [3] tusuna basin.

Otomatik Devreye Giris Zamanlayicisini geçici olarak nasil etkisizlestiririm?

[   ] tusuna basin.
2 [MASTER KOD]u girin.
3 [BYP] tusuna basin. [BYP] tusu çakacaktir.

4 Bölüm 1'i ayarlamak için [1] tusuna ya da bölüm 2'yi ayarlamak için [2] tusuna basin. 

4 Bölüm 1'i ayarlamak için [1] tusuna ya da bölüm 2'yi ayarlamak için [2] tusuna basin.  
5 Otomatik Devreye Giris Zamanlayicisini geçici olarak devre disi birakmak için [SLEEP] tusuna basili tutun.

Hareket Yoksa Otomatik Devreye Giris
Alarm sistemi eger önceden programlanan belli bir zaman boyunca hiçbir bölge faaliyeti gerceklesmezse 
sistemi devreye almak ve/veya gözlem istasyonuna bir rapor göndermek için programlanabilir. Bu özellik eger 
kronik saglik sorunlari olan bir bireye bakiyorsaniz veya yalniz yasayan birisiyseniz son derece faydalidir. 
Sistem açik bölgeleri atlayacaktir. 

Gösterge Modu
K32RF'nin iki gösterge modu vardir. Fabrika ayari olarak, klavye tüm olaylari (örn. alarmdaki bölgeler, atlanan 
bölgeler, vs.) gerçeklestikçe canli olarak gösterecektir. Alternatif olarak sistem, kurulumcunuz tarafindan sadece  
bir alarm veya giris gecikmesine sebep olan bölgeleri göstermek üzere programlanabilir. Eger bütün bölgelerin 
durumunu görmek istiyorsaniz, [  ] tusuna basin. Açik olan ancak bir alarm tetiklememis olan bölgeler sadece
[   ] tusuna basildiktan sonra görüntülenecektir. Bilgi 30 saniye boyunca (K37 için 20 saniye) görüntülenecek
[   ] tusuna basildigi andaki tüm bölgelerin durumunu gösterecektir. Bölge göstergesi 30 saniye sonra 
(K37 için 20 saniye) kapanacaktir. Iki gösterge modu hakkinda daha fazla bilgi için kurulumcunuz ile irtibata
geçin.
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Yangin Alarmlari

Panik Alarmlari

Alarmlar    
Alarm Gösterimi
Eger bir bölgede bir alarm gerceklestiyse, ilgili bölge tusu çakacaktir, [MEM] tusu yanacak ve bölgeler  
hafizaya alinacaktir. Bu ilgili tuslar bölgeler alarmdan çiksa da devreden çikarmaya kadar çakmaya devam 
edecektir. Devreden çikmadan bu moddan çikmak ve canli görüntüleme moduna geçmek için [CLEAR] 
tusuna basin. Sistem devreden çiktiginda bölge tuslari sönerken [MEM] tusu yanik kalir. Alarmda olan 
bölgelere denk gelen tusu aydinlatmak için [MEM] tusuna basin. Bir sonraki alarmin gerçeklesmesi ve 
gecerli bir kod girilmesi veya sistemin tamamen devreye alinmasi ile alarm hafizasi silinecektir.

Bir Alarmi Devreden Çikartmak & Etkisizlestirmek 
Devredeki bir sistemi veya bir alarmi devreden çikartmak için, [OFF]a basin ve [KULLANICI KODU]nu girin. 
Ön kapi gibi bir giris noktasi, iki Giris Geciktirme Zamanlayicisindan birisi ile programlanacaktir. Bir giris 
noktasi acildiginda, siz sistemi devreden çikartana kadar klavye bipleyecektir. Alarm sisteminiz bu zaman 
geçene kadar bir alarm üretmeyecektir. Sadece Devreye Alma veya sadece PGM seçenegi ile atanan 
kullanicilar hariç her kullanici kendisinin atandigi bir bölümü devreden çikartabilir.

Sistemi nasil devreden çikartirim?

*    [OFF]a basin + [KULLANICI KODU]nu girin. 

Panik tipi 1 için [1] ve [3] tuslarina basili tutun (örn. polis). 
Panik tipi 2 için [4] ve [6] tuslarina basili tutun (örn. tibbi). 
Panik tipi 3 için [7] ve [9] tuslarina basili tutun (örn. yangin).

Bir acil durum olmasi durumunda, sistem belli iki tusa birden üç saniye boyunca basildiginda hemen alarm 
üretebilen üç panik alarmi saglayabilir. Ihtiyaçlariniza bagli olarak, bu panik alarmlari sesli alarmlar (sirenler
veya ziller) veya sessiz alarmlar üretebilir ve gözlem istasyonunuza belli mesajlar iletebilir. Örnegin, [1] ve [3] 

kurulumcunuz tarafindan ayarlanmalidir. 
tuslarina basmak "polisi ara" veya ihtiyaciniz olan baska herhangi birsey anlamina gelebilir. Bu özellik

Bir yangin alarminda, zil/siren susturulana veya geçerli bir kullanici kodu ile sifirlanana kadar 2 saniye aralikla
üç “çiglik” atacaktir. Eger bölge bir Geciktirilmis Yangin Bölgesi ise, sistem görüntüleme istasyonu ile irtibata 
geçmeden önce bir gecikme olacaktir. Bu da yanlis alarmlarin gereksiz rapor edilmesini önleyecektir. Eger
bir yangin durumu yoksa, gereksiz bir cevabi önlemek için hemen gözlem istasyonunuz ile irtibata geçin.

Geciktirilmis bir yangin bölgesi yanlislikla devreye girerse ne yapmaliyim?

1 Alarm çalistiktan sonra 30 saniye içinde [CLEAR] tusuna basin.

2 Sorunu gidermeye çalisin.

3 Eger problem sürerse, 90 saniye sonra alarm tekrar duyulacaktir. Tekrar [CLEAR] tusuna basin. 

Yangin Tehlikelerini Asgariye Indirmek
En yaygin üç yangin sebebi:
A.B.D'deki ev yanginlarinin basta gelen sebebi yemek pisirmektir. Bu ayni zamanda yanginda yaralanmalarin  
da basta gelen sebebidir. Pisirme yanginlari ocaklarin ve firinlarin mekanik arizalarindansa, sik sik basinda
durulmayan pisirmeden ve insan hatasindan kaynaklanir. Dikkatsiz sigara içme yangindan ölümlerin basta 
gelen sebebidir. Duman dedektörleri ve tutusmaya direncli yatak takimlari ve mobilya dösemeleri yangina
karsi büyük önlemleridir. Isitma ev yanginlarinin ikinci temel nedenidir. Ancak, isitma yanginlari apartmanlar
yerine müstakil aile evlerinde daha büyük bir sorundur çünkü müstakil evlerdeki isitma sistemlerine genellikle 
profesyonel bakim yapilmaz.
Yangin Güvenligi Ipuçlari 
Bir yangin durumunda önce kaçin, sonra yardim çagirin. Bir ev yangin kaçis plani gelistirin ve disarida bir
toplanma yeri belirleyin. Ailedeki herkesin her odadan kaçmak için iki yol bildiginden emin olun. Gözleriniz 
kapali sekilde disari giden yolu bulma alistirmasi yapin. Bir yanginda asla ayakta durmayin, daima dumanin 
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Metin Mesajlari Kullanarak Iletisim (PCS100)

Internet Araciligi ile Iletisim(IP100)

Test Etme & Bakim

hayatiniza mal olabilir. Son olarak, çalisan en az bir duman alarmi bir yanginda hayatta kalma olasiliginizi
büyük ölçüde arttirir. Ve ailenizle birlikte bir evden kaçis planini sik sik denemeyi unutmayin.

altinda alçaktan sürünün ve agzinizi kapali tutmaya çalisin. Yanan bir binaya hiçbir sebeple geri dönmeyin;

Bir Yangin Uyari Sistemi Saglamak
Ev yanginlari özellikle geceleri tehlikelidir. Yangin uyuanlari uyurken etkileyebilecek duman ve ölümcül 
gazlar üretir. Yangina karsi uyarmak için, duman dedektörlerinin yatak odalarinin hemen yakininda her farkli
uyku bölgesinin disina ve ailenin yasam biriminin bodrum dahil ilave her katina kurulmasi gerekir. 

Sistem devre disinda iken ve "OFF" isigi yanarken hareket dedektörlerini korumali bölgede yürüyerek 
etkinlestirin. Kapali kapilari açip kapatin ve ilgili isiklarin yandigini dogrulayin. Kurulumcunuz sizin sisteminizi
en iyi sekilde test etmenizin yolunu size tavsiye edebilir.

Yangin tespit cihazlarinizi test etmek için açik alev ya da yanan maddeler kullanmayin. Sisteminizi test 
etmenin güvenli yollari için kurulumcunuza danisin.

Normal kullanimda, sisteminiz düzenli testten baska hiçbir bakim gerektirmez. Destek pilinin üç yilda bir
degistirilmesi tavsiye olunur. Kurulumcunuz ile gerekli testlerin hangileri oldugu ve hangi siklikla yapilmalari
gerektigi üzerinde konusun.

Güvenlik sisteminiz ile IP100 Internet Modlülü (ayri satilir) denilen bir sistem aksesuari kullanarak internet  
üzerinden iletisim kurabilirsiniz. IP100 güvenlik sisteminizi herhangi bir internet tarayicisindan uzaktan 
kontrol eder ve gözlemler. Alarmlar, devreye alma/çikma ve sorunlar gibi önemli sistem olaylarinin e-posta
ile bildirilmesini saglar. Örnegin, çocuklariniz okuldan eve geldiginde veya evinizdeki sistemde bir alarm 
oldugunda is yerinizde bir e-posta alirsiniz. 

Ayni zamanda sisteminizin durumunu canli olarak gözlemleyebilir be sisteminizi devreye alip/çikartabilirsiniz. 
Örnegin, hafta sonu için ofisinizden yeni ayrildiniz ama sistemi devreye alip almadiginizi hatirlamiyorsunuz. 
Sadece bir bilgisayardan sisteminizin durumunu kontrol edin ve devreye alin. Kurulacak hiçbir PC yazilimi
yoktur çünkü IP100 internet tabanlidir. Sizin kontrolü ele almanizi saglayan kullanici dostu bir internet 
sayfasi kullanir. Daha fazla bilgi için kurulumcunuza danisin veya IP100 Kullanici Kilavuzu'na bakin. 

Güvenlik sisteminizle, PCS100 GSM Modülü (ayri satilir) denilen bir sistem aksesuari araciligiyla metin 
mesajlari (SMS) kullanarak iletisim kurabilirsiniz. GSM modülü sizin alarm veya sorunlar gibi sistem 
olaylari hakkinda cep telefonunuza metin mesajlari almanizi saglar. Ayni zamanda sizin dünyadaki 
herhangi bir yerden sisteminizi devreye almak veya devreden çikartmak için metin mesajlari göndermenizi

Metin Mesajlari Almak
saglar. Daha fazla bilgi için kurulumcunuza danisin.

Sisteminizden metin mesajlari almak için asagidakileri yapmalisiniz: 
• Metin bildirimleri almak istediginiz telefon numaralarini programlayin.
• Hangi olay gruplarinin (alarm, devrede/devre disi, sorun ve giderilen sorun) metin mesajlari üretecegini seçin. 
• Telefon numarasinin hangi numaraya atandigini seçin.

GSM modülünü bana metin mesaji göndermeye nasil ayarlarim?

[ ] tusuna basin.

2 [MASTER KOD]u girin.
3 [ARM] tusuna basin.
4  [] / [SLEEP] ve [] / [STAY] tuslarina basarak veya [01]'den [08]'e kadar sayi girerek, programlamak 

istediginiz sekiz telefon numarasindan birini seçin ve [ENTER]a basin.
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C[

          C1234.OFF.A1.5555551234

Eylem

Kullanici Kodu

NOT: SMS emirleri büyük harflerle girilmelidir.

Örnek: C1234.ARM.A1.5555551234

Yukaridaki örnekte, kullanici kodu 1234  bölüm 1'i devreye alacak veya çikartacak ve onay mesaji asagidaki
telefon numarasina gönderilecektir: (555) 555-1234.

Mesajin ilk kismi kullanici kodudur (alarm sisteminde kullanilan kodun aynisi). Önünden C harfi gelmeli ve 
sonunda bir nokta olmalidir.
Örnek: C1234.

Sistemi devreye almak veya çikartmak mümkündür. Emir kullanici kodundan sonra girilmeli ve ardindan bir
nokta gelmelidir. Sistemi devreye almak için, ARM komutunu girin. Sistemi devreden çikartmak için OFF 
komutunu girin. Örnek: C1234.ARM.

Devreye Almak/Devreden Çikartmak Için Metin Mesaji Göndermek
Sistemi herhangi bir cep telefonundan bir metin mesaji(SMS) göndererek devreye alabilir veya devreden 
çikartabilirsiniz. Mesaj GSM modülünün cep telefonu servis saglayicisinin belirledigi telefon numarasina 
gönderilmelidir (daha fazla bilgi için kurulumcunuza danisin). Metin mesaj  emirlerinin asagidaki paterni 
izleyen özel bir formatlari vardir:

KULLANICI KODU ].[EYLEM].A[BÖLÜMLER].[TELEFON NUMARASI ]

Örnek Metin Mesajlari

mesaji       mesaji
Alarm mesaji Devreye alma/çikartma  Sorun mesaji     Sorun giderme 

Olay Çagri Seçenekleri
Seçenek Bir metin mesaji gönderen olaylar

[1] Herhangi bir alarm (örn. yangin, hirsizlik vs.)

[2] Devreye alma ve devreden çikartma

[3] Herhangi bir sorun (örn. pil kaybi)

[4] Giderilen herhangi bir sorun (örn. pil takildi)

6 Adim 5'te ayarlanan telefona hangi grup olayda bir metin mesaji gönderilecegini seçin (bkz. asagidaki 
Olay Çagirma seçenekleri).

5 Telefon numarasini girin ve [ENTER] tusuna basin.

7   [ENTER] tusuna basin.

8 [1], [2] veya her ikisine de basarak hangi bölüm(ler)in bu telefon numarasina tahsis edildigini seçin.

9 Kaydetmek için [ENTER]a basin.
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C1234.ARM.A1TO2.

your installer for more information.

__________________________________________

Telefon ile Iletisim 
(Ses-Yönlendirmeli VDMP3)

GSM Modül Telefon Numarasi
GSM modülünün telefon numarasini buraya girin (cep telefonu servis saglayiciniza danisin)

Örnek: C1234.IP.5555551234

VDMP3 Talimatlari

VDMP3'ü nasil ararim?

IP Bilgileri

Örnek: C1234.ARM.A1,3,5TO7.5555551234

Telefon Numarasi

Bölüm
Belli bölümleri devreye almak veya devreden çikartmak mümkündür. Bölümlerin önüne A harfi konulmali ve
farkli bölümler virgül ile ayrilmalidir. O dizinin baslangiç ve bitis bölümleri arasina TO yazarak bir dizi bölümü 
etkilemek de mümkündür. Bölüm listesini bir nokta izlemelidir.
Örnekler:  C1234.ARM.A1.

Bu, durum degisikligini onaylamak için SMS ile hangi telefona bilgi verilmesi gerektigini bildirir.

GSM moddülünün IP adresini metin mesaji ile almak mümkündür. GSM modülü sonra GSM modülünün
IP adresini görüntülemek üzere belirlenmis telefon numarasina bir metin mesaji gönderecektir. IP adresini
almak için geçerli bir kullanici kodu girilmelidir. IP adresi uzak yazilimi ayarlamak için kullanilabilir. Daha  

lanabilen bir modüldür. Örnegin, kapali saatlerinde dükkaninizda bir alarm gerçeklestiginde, her çalisan 
telefonla bilgilendirilebilir: (örnek mesaj) “Bölge 1 alarmda. Bölge 3. Sistemi devreden çikartmak için 1'e basin..."

Ayni zamanda VDMP3'ü bir dis hattan arayabilirsiniz, bu sizin sistemi devreye alip çikartmanizin yani sira 
PGMleri etkinlestirmenizi de saglar. VDMP3 temel olarak herhangi bir dis telefonu bir klavyeye dönüstürür. 
Örnegin, bir is gezisini beklenmedik sekilde uzatmak zorunda kaldiginiz ve güvenlik sebepleriyle ofisinizin 
isiklarini açmak istiyorsunuz. Isiklari açip kapatmak için sadece telefonunuzu kullanin. Daha fazla bilgi için
kurulumcunuza danisin.

1 Bir dis hattan VDMP3'ün iliskilendirildigi telefon numarasini arayin.
NOT: Eger VDMP3 ile iliskilendirilen telefon numarasinin bir telesekreteri varsa hat çaldiginda telefonu
kapatin ve kurulumcunuz tarafindan ayarlanan zaman siniri içinde telefon numarasini tekrar arayin. 

2 VDMP3 hatta cevap verdiginde kullanici kodunuzu girmeniz istenir.

NOT: Eger VDMP3 ile iletisim halindeyken telefonu kapatirsaniz tekrar baglanmadan önce 2 dakika 
beklemeniz gerekir. Beklemek zorunda kalmaktan kaçinmak için , VDMP3'ten ayrilmak üzere telefonu 
kapatmadan önce “#”ye basin.

VDMP3 kullanimini detaylandiran bir sema için müteakip sayfaya bakin.

3 Devreye alma/çikartma (1) ve kontrol seçeneklerinin (PGMler) (2) yani sira sistem durumu da verilir.

Güvenlik sisteminiz ile VDMP3 Ses Arayici (ayri satilir) denilen bir sistem aksesuari kullanarak telefon araciligi 
ile iletisim kurabilirsiniz. VDMP3 bir alarm durumunda bir veya daha fazla numarayi aramak üzere program-
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VDMP3 Talimatlar Semasi
VDMP3'ü Aramak

Güvenlik sisteminiz için kullandiginiz kod ile ayni.

Olasi durum 
mesajlari listesi: Bölge #  devre disi

    devrede
    hazir degil
    alarmda
    yangin alarminda
    panik üretildi
    sessiz alarm üretildi
    zorlama kodu girildi

VDMP3'ten Çagri Almak

* Eger birden fazla bölge alarmda ise, VDMP3 telefonu kapatir ve diger alarmlari rapor etmek için 
tekrar arar.

VDMP3 çagriniza
cevap verir

“Lütfen erisim kodunuzu 
girin”

VDMP3 her bölgenin 
durumunu verir

“Sistemi devre disi birakmak için 1'e basin.”
“Özellikleri kontrol etmek için 2'ye basin.”
“Kapatmak için kareye(#) basin.”

1'e Basilmis #'ye Basilmis 2'ye Basilmis

“Bölge 1'i devreye almak/çikarmak için 1'e basin.”
“Bölge 2'yi devreye almak/çikarmak için 2'ye basin.”
...
“Çikmak için yildiz(*)a basin.”
“Kapatmak için (#)'ye basin.”

Çagriyi bitir

“Özellik 1'i etkinlestirmek/kapatmak için 1'e basin.”
“Özellik 2'yi etkinlestirmek/kapatmak için 2'ye basin.”
...
“Çikmak için yildiz(*)a basin.”
“Kapatmak için (#)'ye basin.”

[1]'den [2]'ye *'a bas #'ye bas [1]'den [8]'e*'a bas#'ye bas

VDMP3'ten gelen çagriniza
cevap verin

“Bölge # alarmda. Bölge #.”
“Sistemi devreden çikartmak için 1'e basin.”*
“Kapatmak için kareye iki kere (##) basin.”

Kareye iki kere basmadan 
(##) çikis.

VDMP3 irtibat listesindeki bir 
sonraki kisiyi arar.1'e Basilmis ##'ye Basilmis

Çagriyi bitir



[MEM] + [2]

[MEM] + [1]

[MEM] + [1]

[MEM] + [9]

Gelismis Sistem Özellikleri 
Programlanabilir Çiktilar (PGMler) 

Sistem Notlari
Bölge Tanimi
Bu sistem bölümlendirilmis mi?    Evet   Hayir 
Bölüm 1 = __________________________________________
Bölüm 2 = __________________________________________

Özel Tuslar ve Özellikleri
 [ARM] Tek Dokunusta Normal Devreye Alma etkinlestirilmis
 [STAY] Tek Dokunusta Kalis Modunda Devreye Alma etkinlestirilmis
 [SLEEP] Tek Dokunusta Uyku Modunda Devreye Alma etkinlestirilmis
 [BYP] Tek Doknunusta Atlama Programlama etkinlestirilmis

Iletisimi Iptal Et

Eger baslanmissa WinLoad yazilimi ile tüm iletisimi iptal eder.

PC'ye Cevap

Güvenlik sisteminizi WinLoad kullanan gözlem istasyonunuz tarafindan yapilan bir çagriya cevap vermeye
zorlayacaktir.

PC'yi Ara

WinLoad yazilimini kullanan gözlem istasyonuna bir çagri baslatacaktir.

Hizli Fonksiyon Tuslari 

Test Raporu

Eger sisteminiz bir gözlem istasyonu tarafindan gözleniyorsa, bu özellik gözlem istasyonuna bir test raporu 
kodu gönderecektir. 

Bölümlendirme

Kurulumcunuz veya gözlem istasyonunuzun talebi üzerine asagidakilerden birisini gerçeklestirmek zorunda 
kalabilirsiniz. Menü programlamaya girmek için [   ] tusuna basin, ve sonra [MASTER KOD]unuzu girin.
Menü programlamada, asagidakilere basin:

Sisteminiz bir veya daha fazla PGM içerebilir. Sistemde belli bir olay veya durum gerçeklestiginde duman 
dedektörlerini sifirlamak, ev veya ofisinizdeki isik anahtarlarini etkinlestirmek, garaj kapilarini açmak/kapamak
ve çok daha fazlasi için PGMler kullanilabilir. Eger kurulumcunuz tarafindan programlanmissa, ilgili her PGM  
için [1] & [2], [2] & [3], [4] & [5], [5] & [6], [7] & [8] veya [8] & [9] tuslarina basili tutabilirsiniz. Bir duman 
sifirlamasi yapmak için [CLEAR]+[ENTER] veya [   ] tuslarina üç saniye boyunca basin. Bu özellikler 
kurulumcunuz tarafindan ayarlanmalidir.

Sisteminiz, alarm sisteminizi Bölüm 1 ve Bölüm 2 olarak tanimlanan iki ayri bölüme ayirabilen bir bölümlendirme 
özelligine sahiptir. Bölümlendirildiginde, her bölge, her kullanici kodu ve sisteminizin pek çok özelligi Bölüm 1 
ya da Bölüm 2'ye veya her iki bölüme de atanabilir. 
NOT: Eger sistem bölümlendirilmemisse, tüm bölgeler, kullanici kodlari ve özellikler Bölüm 1'e ait olarak 
kabul edilecektir. Bir K636 klavye kullanildiginda bölümlendirme mümkün degildir.
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[1] & [2]: _____________________________                      [2] & [3]: ___________________________
[4] & [5]: _____________________________                      [5] & [6]: ___________________________
[7] & [8]: _____________________________                      [8] & [9]: ___________________________
[

__________________________________________

PGM 1 ______________ PGM 2 ______________ PGM 3 ______________ PGM 4 ______________

PGM 5 ______________ PGM 6 ______________ PGM 7 ______________ PGM 8 ______________

PGM 9 ______________ PGM 10 ______________ PGM 11 ______________ PGM 12 ______________

PGM 13 ______________ PGM 14 ______________ PGM 15 ______________ PGM 16 ______________

Panik Alarmlari
[1] & [3] Polis veya_____________  Sesli   Kapali   Sadece Rapor

[4] & [6] Yedek veya_______________ Sesli   Kapali   Sadece rapor

[7] & [9] Yangin veya_______________  Sesli   Kapali   Sadece Rapor

PGMler

PGM Yardimci Tuslar

CLEAR] + [ENTER] = Duman Sifirlama

Sistem Zamanlayiciilar
Mülkünüze tahsis edilen kapilardan girin ve çikin. 

Alarm siren veya çani ______ dakika süre ile etkinlestirecektir.

Çikis Gecikmesi 1 (Bölüm 1): _______sn. = mülkten çikmak için zaman 
Çikis Gecikmesi 2 (Bölüm 2): _______sn. = mülkten çikmak için zaman
Giris Gecikmesi 1 = _______sn. = alarmdan önce devreden çikartmak için zaman; giris bölgesi #___ ________
Giris Gecikmesi 2 = _______sn. = alarmdan önce devreden çikartmak için zaman; giris bölgesi #___ ________

GSM Modül Telefon Numarasi
GSM modülünüzün telefon numarasini buraya yazin (cep telefonu servis saglayiciniza danisin)

Diger Bilgiler
Kim tarafindan kuruldu:_______________________________________________________    
Tarih: ________________________________

Kim servis yapti:_______________________________________________________   
Telefon: ____________________________

Gözlemleyen taraf:______________________________________________________ 
Telefon: ____________________________

Hesap numaraniz: _______________________________________________

Alarm dönüstürücünün yeri:___________________________________________    
Devre numarasi #:____________________________

Telefon Baglantilarinin Yeri:____________________________________
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