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Always Armed,
Never Disarmed

Kullanım Kılavuzu

Kullanici Ayarlari
Guvenlik nedeniyle, kullanicilarin sadece adini yaziniz gecis kodunu yazmayiniz. 4-Haneli Kod
Kullanici # ve Adi
001: Ana__________________________________

Kisim 1 veya 2

Byp

Stay

Force

6-Haneli Kod
Sadece
Kurma

Sadece
PGM

Zorlama

1&2

002:Ana1_________________________________

1

003: Ana2_________________________________

2

004:_____________________________________

____

Zorlama: E

H

005:______________________________________

____

Zorlama: E

H

006:______________________________________

____

Zorlama: E

H

007:______________________________________

____

Zorlama: E

H

008:______________________________________

____

Zorlama: E

H

009:______________________________________

____

Zorlama: E

H

010:______________________________________

____

Zorlama: E

H

011:_______________________________________

____

Zorlama: E

H

012:______________________________________

____

Zorlama: E

H

013:______________________________________

____

Zorlama: E

H

014:______________________________________

____

Zorlama: E

H

015:______________________________________

____

Zorlama: E

H

016:______________________________________

____

Zorlama: E

H

017:______________________________________

____

Zorlama: E

H

018:______________________________________

____

Zorlama: E

H

019:______________________________________

____

Zorlama: E

H

020:______________________________________

____

Zorlama: E

H

021:______________________________________

____

Zorlama: E

H

022:______________________________________

____

Zorlama: E

H

023:______________________________________

____

Zorlama: E

H

024:______________________________________

____

Zorlama: E

H

025:______________________________________

____

Zorlama: E

H

026:______________________________________

____

Zorlama: E

H

027:______________________________________

____

Zorlama: E

H

028:______________________________________

____

Zorlama: E

H

029:______________________________________

____

Zorlama: E

H

030:______________________________________

____

Zorlama: E

H

031:______________________________________

____

Zorlama: E

H

032:______________________________________

____

Zorlama: E

H

Ana Hizli Menuler
Kullanici
Adim

Eylem

Detaylar

1

[

[ ] tusu yanip soner. LED/tuş acik = programlanmis kullanici
[PARTITION MASTER CODE] ayrica kullanilabilir.

2

[USER NUMBER]

MG32LRF/MG32LED = 2 haneli: 01’den 32’ye
MG10LEDV/H =
1 haneli: 1’den 0(10)’a

3

[CODE]

4 veya 6 haneli bir kod giriniz.

4

[CONFIRM CODE]

4 veya 6 haneli kodu tekrar giriniz.

5

[LEARN REMOTE] / [ENTER]

Atanmis uzaktan kumada da bir tusa basiniz veya gecmek icin [ENTER]’a basiniz. Bir
sonraki kullaniciya gecer, veya eger kisimlandirilmissa, 6. adima bakiniz.

6

[1] ve/veya [2] + [ENTER]

Kullaniciyi bir veya her iki kisma birden atayiniz ve [ENTER]’a basiniz. Varsayilan olarak
kullanicilar Kisim 1’e atalidir. Bir sonraki kullaniciya gecer.

Notlar

Varsayilan Olarak: Kullanici 1’in her iki kismada, Kullanici 2’nin sadece Kisim 1’e ve Kullanici 3’un sadece Kisim 2’ye
gecis hakki vardir. Bu ayarlar degistirilemez.

] + [MASTER CODE]

Gecikmeler
Adim

Eylem

Detaylar

1

[

[ ] tusu yanip soner. [PARTITION MASTER CODE] ayrica kullanilabilir.

2

[TBL]

3

[1] = Giris Gecikmesi 1 (sn.)
[2] = Giris Gecikmesi 2 (sn.)
[3] = Cikis Gecikmesi (sn.)
[4] = Zil Kesilmesi (dak.)

4

[000] ‘den [255]’e

] + [MASTER CODE]

000 ve 255 arasinda bir deger giriniz (000 = varsayilan deger).

Zaman ve Tarih
Adim

Eylem

Detaylar

1

[

[ ] tusu yanip soner. [PARTITION MASTER CODE] ayrica kullanilabilir.

2

[TBL]

3

[5]

4

[HH:MM]

Zamani giriniz. Eger HH = 13 veya fazla ise 6. adima geciniz.

5

[TIME FORMAT]

Zaman formatini giriniz ([1] = 24sa; [2] = AM; [3] = PM).

6

[YYYY/MM/DD]

Tarihi Giriniz. (Yil/Ay/Gun)

] + [MASTER CODE]

WinLoad ile Baglanti
Adim

Eylem

Detaylar

1

[

[ ] tusu yanip soner. [PARTITION MASTER CODE] ayrica kullanilabilir.

2

[MEM]

3

[1] = Baglantiyi baslat
[2] = Baglantiyi iptal et

] + [MASTER CODE]

Komunikator
Adim

Eylem

Detaylar

1

[

[ ] tusu yanip soner. [PARTITION MASTER CODE] ayrica kullanilabilir.

2

[MEM]

3

[3] = Kisisel Telefon #1
[4] = Kisisel Telefon #2
[5] = Kisisel Telefon #3
[6] = Kisisel Telefon #4
[7] = Kisisel Telefon #5
[8] = Cagri Cihazi #

4

[PHONE #] + [ENTER]

Telefon No’sunu giriniz (32 haneye kadar) ve [ENTER]’a basiniz. Bir sonraki Tel No’ya
veya eger [8] = Cagri Cihazi No. secilmisse 5. adima gecer.

5

[MESSAGE] + [ENTER]

5. Adim sadece Cagri Cihazi No. icindir. Cagri Cih. mesajini giriniz ve [ENTER]’a basiniz.

] + [MASTER CODE]

Test Raporu
Adim

Eylem

Detaylar

1

[

[ ] tusu yanip soner. [PARTITION MASTER CODE] ayrica kullanilabilir.

2

[MEM]

3

[2]

] + [MASTER CODE]

Gozlem istasyonuna bir test raporu gonderir.

Oto Kurma
Adim

Eylem

1

[

2

[BYP]

3

[1] = Oto kurma (kisim 1)
[2] = Oto kurma (kisim 2)

4

[HH:MM]

5

[1] = Normal kurma
[2] = Uyku kurma
[3] = Stay kurma

] + [MASTER CODE]

Detaylar
[ ] tusu yanip soner. [PARTITION MASTER CODE] ayrica kullanilabilir.

Zamani giriniz (24Sa.).

Kaybedilmis Uzaktan Kumandalari Silme
Adim

Eylem

Detaylar

1

[

[ ] tusu yanip soner. [PARTITION MASTER CODE] ayrica kullanilabilir.

2

[BYP]

3

[3]

4

[ALL REMOTES] + [ENTER]

Butun uzaktan kum. uzerinde bir tusa basiniz. [ENTER]’a basiniz.

5

[SLEEP] tusuna basili
tutunuz (3sn)

Butun kayip kumandalari silmek icin [SLEEP] tusuna basiniz.

] + [MASTER CODE]

Sistem Secenekleri
Adim

Eylem

Detaylar

1

[

[ ] tusu yanip soner. [PARTITION MASTER CODE] ayrica kullanilabilir.

2

[BYP]

3

[4] = Normal kurma
[5] = Uyku kurma
[6] = Stay kurma

] + [MASTER CODE]

Keypadle kurarken/devredisi birakirken siren otmesine gecis.
Uzaktan Kum. ile kurarken/devredisi birakirken siren otmesine gecis.
Uzaktan Kum. ile kurarken cikis gecikmesi olmamasina gecis.
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Genel Bakis
Paradox Guvenlik Sistemlerinin size sundugu Magellan Guvenlik Sistemini sectiginiz icin tesekkur ederiz. Bu gelismis teknolojili
güvenlik sistemi size herhangi bir karmasik kod ezberlemeden herkesin kullanabilecegi guvenilir bir koruma ve guclu ozellikler
saglamaktadir. Sistem Magellan kontrol paneli, bir veya daha fazla Magellan keypad modulu, cesitli giris aygitlari (orn. hareket
dedektorleri, kapi kontaklari..vb.) ve cesitli cikis aygitlarindan (orn. ziller, sirenler, isiklar...v.b.) olusmaktadir.
Zarif ve kullanici dostu Magellan MG10LEDV/H, MG32LED ve MG32LRF keypad modulleri guvenlik sisteminizin islevlerine kolayca
ulasmaniza izin verir ve guvenlik sisteminizin alarm ve calisma durumu hakkinda kolayca anlasilabilecek goruntuleme olanaklari saglar.
Guvenlik sisteminizde yapilan butun islemler keypad araciligiyla uygulanir ve goruntulenir. Bu nedenle guvenlik sistemini kullanmadan
once, bu kilavuzu dikkatlice okumanizi ve montajcinizdan temel sistem islemlerininin aciklamasini istemenizi oneririz.

Temel Islevler
Sesli Geribildirim

Keypad'e herhangi bir bilgi girdiginiz zaman, keypad sizi girdinizin kabul edilip edilmedigini bildiren bip sesleri ile yonlendirir.
Bu iki tip bip sesine asina olmaniz gereklidir:
Onaylama Bip Sesi: Bir islem (orn. kurma/devredisi birakma) basariyla keypad'e girildigi zaman veya sistem yeni bir durum/moda
gectigi zaman, keypad aralikli bir bip sesi uretir (“BEEP-BEEP-BEEP-BEEP”).
Reddetme Bip Sesi: Sistem bir onceki durumuna dondugu zaman veya herhangi bir islem keypad'e girildigi zaman, keypad surekli
bir bip sesi uretir (“BEEEEEEEEP”).

Gorsel Geribildirim

Keypad Gosterge Isiklari: Butun Magellan keypadler sisteminizin o anki durumunu ifade eden renkli isiklar icermektedir. Her isik
sistemdeki belirli bir durumu temsil etmektedir.
Sisteminizdeki bircok ozellik montajciniz tarafinda etkinlestirilmelidir. Eger ozellik programlanmamissa, keypad bir reddetme bip sesi cikarir
ve eylem iptal edilir. Detaylar icin sayfa 16’daki Sistem Kontrol Listesine bakiniz.

Magellan Serisi Keypadlere Genel Bakis

Magellan serisi keypadin ekranindaki sayilar ve tuslar sisteminizin durumunu bildirir.
Sekil 1: MG10LEDV (10-zon LED Keypad Modulu)
Off Isigi (kirmizi):
Acik
= Devredisi
Kapali
= Sistem Kurulu
AC Isigi
Acik
Kapali

= Guc Acik
= Guc Kapali

= Hizli menu programlamasi
icin bir kere basiniz
+ [MASTER CODE] giriniz.

[TBL] Ariza Goruntuleme
ACIK = Ariza(lar) durumu

[MEM] Alarm hafiza gostergesi
ACIK = Alarm durumu

[BYP] Bypass programlamasi

Acik = StayD Etkin (bkz s.6)
Kisim 1 Durumu
Kisim 2 Durumu

Kurma (kir), Uyku (sar), Stay (yes):
Acik
= Kisim Kuruldu
Kapali
= Kisim Devredisi
Yanip Sonme
= Cikis Gecikmesi
Hizli Yan.Sonme* = Cikis Gec. (son. 10 sn.)
Hizli Yan Sonme* = Kisimda alarm
* Sesli Gostergeler:
Surekli Bip Sesi
= Alarm
Degisken Bip Sesi = Fire alarm
Aralikli Bip Sesi
= Beginning of exit delay
Hizli Bip Sesi
= Final 10 sec. of exit delay

Zon Gostergesi:
Keypad tusu [1] 'den [0(10)]'a sirasiyla
1'den10'a zonlari temsil eder.
Tus Yaniyorsa: Acik veya Giris Gecikmesi
Tus Yanip Sonmesi: Alarmda

ACIK = Zon(lar) bypass edildi
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Sekil 2: MG32LED (32-zon LED Keypad Modulu)
Zon Gostergesi:
[1]'den [32]'ye rakamlar sirasiyla 1'den 32'ye zonlari temsil eder.
Acik veya giris gecikmesi olan zonlar yanar ve alarmda olanlar yanip soner.
Kisim1 Durumu

Kisim 2 Durumu
Kurma (kirmizi), Uyku (sari), Stay (yesil):
Acik
= Kisim Kuruldu
Kapali
= Kisim Devredisi
Yanip Sonme
= Cikis Gecikmesi
Hizli Yanip Sonme* = Cikis Gecikmesi (son 10 sn.)
Hizli Yanip Sonme* = Kisimda alarm

Kapali Isigi (kirmizi):
Acik
= Devredisi
Kapali
= Sistem Kurulu
AC Isigi
Acik
Kapali

* Sesli Gostergeler :
Surekli bip sesi = Alarm
Degisken bip sesi = Yangin alarmi
Aralikli bip sesi
= Cikis gecikmesinin baslangici
Hizli bip sesi
= Cikis gecikmesinin son 10 sn.

= Guc Acik
= Guc Kapali

[TBL] Ariza Gostergesi
ACIK = Ariza durumu

[MEM] Alarm hafiza gostergesi

Acik = StayD Etkin (bkz. s.6)

ACIK = Alarm durumu

= Hizli menu programlamasi
icin bir kere basiniz
+ [MASTER CODE] giriniz.

[BYP] Bypass programlamasi
ACIK = Zon bypass edildi

Sekil 3: MG32LRF (32-zone Kablosuz LED Keyp ad Modulu)
Zon Gostergesi:
[1]'den [32]'ye rakamlar sirasiyla 1'den 32'ye zonlari temsil eder.
Acik veya giris gecikmesi olan zonlar yanar ve alarmda olanlar yanip soner.
Kisim1 Durumu
Kapali Isigi (kirmizi):
ACIK
= Devredisi
KAPALI
= Sistem Kurulu
Guc ve RX/TX Isigi
ACIK
= Power on
KAPALI
= Power off
Hızli Yan. Sonme = Aktarim/Alim
yapiliyor.
Yavas Yan. Sonme = Keypad AC Kaybi
StayD (ysl)
Acik
= StayD modu etkin
Yavas Yan. Sonme = Dusuk Aku
= Hizli menu programlamasi
icin bir kere basiniz
+ [MASTER CODE] giriniz.

Kisim 2 Durumu
Kurma (kirmizi), Uyku (sari), Stay (yesil):
Acik
= Kisim Kuruldu
Kapali
= Kisim Devredisi
Yanip Sonme
= Cikis Gecikmesi
Hizli Yanip Sonme* = Cikis Gecikmesi (son 10 sn.)
Hizli Yanip Sonme* = Kisimda alarm
* Sesli Gostergeler :
Surekli bip sesi = Alarm
Degisken bip sesi = Yangin alarmi
Aralikli bip sesi
= Cikis gecikmesinin baslangici
Hizli bip sesi
= Cikis gecikmesinin son 10 sn.

lnfo Tusu
Butun acik zonlari gormek icine goruntuyu yeniler
(bkz. Goruntuleme Modu sayfa 12)

[TBL] Ariza Gostergesi
ACIK = Ariza durumu

[MEM] Alarm hafiza gostergesi
ACIK = Alarm durumu

[BYP] Bypass programlamasi
ACIK = Zon bypass edildi

Kisimlandirma

Magellan sisteminiz, alarm sisteminizi Kisim 1 ve Kisim 2 olarak adlandirilan iki ayri alana bolen kisimlandirma ozelligini
icermektedir. Kisimlandirma paylasilan guvenlik sistemlerinin daha kullanisli oldugu ev ofisleri veya depo binalari gibi kurulumlarda
kullanilabilir.Kisimlandirma yapildigi zaman, her zon, her kullanici kodu ve sisteminizin bir cok ozelligi Kisim 1'e, Kisim 2'ye veya
her iki kisima birden atanabilir.
Eger sistem kisimlandirilmamissa, butun zonlar, kullanici kodlari ve ozellikler Kisim 1'e ait olarak taninir.

Magellan

5

StayD Modu
StayD Modunu Acmak/Kapatmak Icin
StayD Modunu Acmak Icin:

[STAY] + [CODE] + [STAY] StayD isigi yanar
Gecerli bir kodun ardindan [STAY] tusuna basiniz, ardindan on saniye icerisinde [STAY] tusuna tekrar basiniz. StayD isigi onaylama
icin yanar ve sistem StayD Moduna gecer.

StayD Modunu Kapatmak Icin:

[OFF] + [CODE] + [OFF] Off isigi yanar
Gecerli bir kodun ardindan [OFF] tusuna basiniz, ardindan on saniye icerisinde [OFF] tusuna tekrar basiniz. StayD isigi soner ve
Off isigi StayD deaktivasyonunu onaylamak icin yanar. StayD’nin devredisi kalmasiyla sistem normal bir guvenlik sistemi olarak
calisir

Kurma Modunu Degistirmek Icin
Guvenlik Seviyesini Degistirmek Icin - Stay’den Uyku’ya:

[SLEEP] 2 sn. basili tutunuz Gecikme Uyku isigi yanar
Herhangi bir keypad uzerinde [SLEEP] tusuna basili tutunuz. Uyku modunda kurulacak olan butun zonlar, size yatak odasina gidecek
kadar sure vermek icin cikis gecikmesini baslatir. Cikis gecikmesi sona erdiginde ve siz yatak odasinda oldugunuzda, evin geri
kalani kurulur. Sistem artik Uyku Modundadir.

Guvenlik Seviyesini Degistirmek Icin - Uyku’dan Stay’e:

[STAY] 2 sn. basili tutunuz Stay isigi yanar
Yatak odanizda bulunan keypadin uzerindeki [STAY] tusuna basili tutunuz. Sistem, sizin evde ozgurce dolasmaniza imkan vererek
hemen Uyku'dan Stay Moduna gecer. Eger yatak odasini kazara Stay moduna gecmeden terkederseniz, Uyku modunda kurulu olan
butun zonlar gecikme suresini baslatir ve size Stay Moda gececek kadar sure tanir.

Alandan Cikmak - Stay’den Tam Kurmaya:

Keypad: [ARM] 2 sn. basili tutunuz Gecikme Arm isigi yanar
Uzaktan Kumanda: Uzaktan kumandanin uzerinde tusuna basiniz.
Cikis yolunun atanmis oldugu keypad uzerindeki [ARM] tusuna basili tutunuz. Bu cikis yolu uzerindeki tum zonlarda cikis gecikmesini
baslatir. Siz konutu terk ettikten sonra, cikis yolu uzerindeki butun zonlar tekrar kurulur. Sistem artik Tam Modda calismaktadir.

Alana Girmek - Tam’dan Stay’e:

Keypad: [CODE] Stay isigi yanar
Uzaktan Kumanda: Uzaktan kumandanin uzerinde tusuna basiniz.
Konuta bir giris yolundan girerken, giris yoluna atanmis olan tum zonlar, sizin eve girmenize izin vermek icin gecikme suresini baslatir.
Giris yolunun atanmis oldugu keypad ile gecerli bir kod girerek giris gecikmesini sonlandirabilir ve sistemi Stay Kurma moduna
gecirebilirsiniz. Giris yolu zonlari tekrardan kurulur. Sistem artik Stay modda calismaktadir.

Kurma modunu degistirmeden alandan cikmak:

[OFF] 2 sn. basili tutunuz
Kurma modunu degistirmeden alani terk etmek icin bir keypadde [OFF] tusuna 2 sn. boyunca basili tutunuz.

Gelismis StayD Ayarlari
Icerideyken Bir Pencere/Kapi Acmak:

[OFF] [CODE]
Stay kurulu bir sistemde: Bu mod sizin alarmi tetiklemeden bir dis zonu acmanizi saglar. Pencere moduna girmek icin, [OFF], tusuna
basiniz ardindan [ACCESSCODE]. giriniz. Sistem, sizin pencere veya kapi gibi bir dis ortam zonunu acmaniza izin vermek icin cikis
gecikmesini baslatir. Sistem size sadece bir zon acmaniza izin verir, zon acildiktan sonra cikis gecikmesi biter. Acik zonu kapattiginiz
zaman (pencere, kapi vb.) zon tekrar kurulur.

Canli Takip Modu:

Bir Alarm sirasinda, hareketi takip etmek icin [CLEAR] tusuna basiniz. Keypadin uzerindeki zon isiklari zonlarda hareket olustukca
zonlarin acilmasi ve kapanmasini gosterir.

Tekrar Kurma Gecikmesi:

Tekrar Kurma Gecikmesi, acik bir zonu (pencere, kapi vb.) kapattiginiz zaman baslayan bir gecikme sayacidir. Boylece hemen tekrar
kurma yapilmaz. Bunun yerine zon size acik zonu dogru olarak kapatacak yeterli sureyi verir. Bu ozellikle takili kalan pecerelerin yanlis
alarm uretmesini engellemek icindir.
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Gecis Kodlari
Gecis Kodlarinin Programlanmasi
Gecis kodlari sizin bazi programlama modlarina ulasmanizi, sistemi kurmanizi veya devredisi birakmanizi ve ayrica PGM'leri etkinlestirmenizi
veya pasiflestirmenizi saglayan kisisel kimlik numaralaridir. Magellan Guvenlik Sistemi asagidakileri destekler:
•
1 Sistem Ana Kodu
•
2 Ana Kod
•
29 Kullanici Gecis Kodu
Her gecis kodunun sistemi kurmasi veya devredisi birakmasi ile ilgili daha fazla bilgi icin sayfa 16 Sistem Kontrol Listesine bakiniz.

Sistem Ana Kodu (Varsayilan: 123456)
Sistem Ana Kodu herhangi bir kismi bu bolumde anlatilan herhangi bir yontem ile kurabilir veya devredisi birakabilir ve herhangi
bir kullanici kodu yaratabilir, degistirebilir veya silebilir.

Ana Kodlar
Ana Kod 1 her zaman Kisim 1'e atalidir ve bu kisma atanmis kullanici kodlarini yaratmak, degistirmek ve silmek icin kullanilabilir
Ana Kod 2 her zaman Kisim 2'ye atalidir (kisimlandirma kapatildigi durumda Ana Kod 2 Kisim 1'e atanir) ve ayni kisma atanmis
kullanici kodlarini yaratmak, degistirmek ve silmek icin kullanilabilir.
Ana kodlar her iki kismaa birden atanmis kullanici gecis kodlarini degistiremez veya silemez. Sadece Sistem Ana Kodu her iki kisma birden
atanmis kullanici gecis kodlarini degistirebilir veya silebilir.

Zorlama Kodu
Eger sistemi kurmaya veya devredisi birakmaya zorlaniyorsaniz, zorlama secenegi etkin olan gecis kodunun girilmesi sistemi
kurar veya devredisi birakir ve ayni zamanda gozlem istasyonuna sesiz bir uyari (Zorlama Kodu) yollar.
Montajciniz tarafindan etkinlestirilmelidir.

Gecis Kodlarinin Programlanmasi
Sisteminiz her hanenin 0'dan 9'a olabildigi 4 veya 6 haneli gecis kodlarini kullanabilir. Alti haneli kodlar kirilmasi daha zor oldugu
icin daha guvenli olarak kabul edilir. Telefon numaraniz, adresiniz veya 1234 gibi basit veya bariz gecis kodlarini programlamaktan
kacininiz. Ayrica kapagin icindeki Ana Hizli Menu bolumune bakiniz.
Gecis Kodlari Nasil Programlanir?
1.

[ ] tusuna basiniz.

2.

[SYSTEM MASTER CODE] veya her iki [MASTER CODE]'dan birini giriniz.

3.

[ ] tusu yanip sonmeye baslar. Bir zon LED'i veya zon tusu yandigi zaman (yanip s. olmadan), kullanici zaten programlanmistir.

4.

2 Haneli kullanici kodunu girerek (orn. kullanici 9 icin [0]+[9]) veya kaydirma tuslarini kullanip ardindan [ENTER]'a basarak bir
bir kullanici seciniz. MG10LEDV/H icin, kullaniciya karsilik gelen tusa basiniz (orn. kullanici 9 icin [9]).

5.

Yeni 4 veya 6 haneli [ACCESS CODE]'unu giriniz.

6.

Kodu onaylayiniz.

7.

Atali uzaktan kumandada bir tusa basiniz veya programlanacak bir uzaktan k. yoksa bu adimi gecmek icin [ENTER] 'a basiniz

8.

(Kisimlandirma olmayan sistemlerde bulunmamaktadir) Kullaniciyi bir kisma atamak icin [1] ve/veya [2]'ye basiniz. [ENTER]'a
basiniz menu bir sonraki kullaniciya gececektir,

Gecis Kodlari Nasil Silinir?
1.

[ ] tusuna basiniz.

2.

[SYSTEM MASTER CODE] veya her iki [MASTER CODE]'dan birini giriniz.

3.

2 Haneli kullanici kodunu girerek (orn. kullanici 9 icin [0]+[9]) kullaniciyi seciniz. MG10LEDV/H icin, tek haneli kullanici numarasini
giriniz (orn. kullanici 9 icin [9]).

4.

Onaylama bip sesini duyana kadar [SLEEP] tusuna basili tutunuz.

Magellan
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Kurma & Devredisi Birakma
Butun kurma metodlarina asina olarak Magellan sisteminizin butun avantajlarindan faydalanabilirsiniz. Eger sisteminiz kisimlandirilmamis
ise (bkz. sayfa 5 Kisimlandirma) hersey Kisim 1'e ait olarak taninacaktir.
Bir zon acik oldugu icin kurma yapamiyorsaniz, sistem Bypass Programlanmasina girecektir. Zonun iki haneli numarasini girip ardindan [ENTER]'a
basarak zonu bypass edebilirsiniz veya butun acik zonlari bypass etmek icin sadece [ENTER]'a basabilirsiniz.

Normal Kurma
Bu metod secilen kisimdaki butun zonlari kurar. Normal kurma ayrica Oto-Kurma (bkz. sayfa 10) veya Tek-Tus kurma (bkz. sayfa 9)
kullanilarak da etkinlestirilebilir.
Normal Kurma Nasil Yapilir?
1.

Istenilen kisimdaki butun zonlari kapatiniz.

2.

[ARM] + [ACCESS CODE]'a basiniz.

3.

Eger her iki kismda birden gecis hakkiniz varsa (bkz Kisimlandirma sayfa 5): Istenilen kisma karsilik gelen tusa basiniz ([1] veya [2]).
Her iki kisim icin, onaylama bip sesinin ardindan diger tusa basiniz.

Uyku Kurma
Stay Kurmayla benzerlikler tasiyan Uyku kurma, kullanicinin korunan alanda kalmasina izin verir fakat daha yuksek seviye bir guvenlik
sunar. Ornegin, iki katli bir evde, cevre Stay kurma metoduyla korunurken, Uyku kurmada cevreyle beraber ana kat da korunur (hareket
dedektorleri,..vb), uyku alanlarinda ve ikinci katta size hareket imkani sunar. Uyku zonlari, Uyku Kurma yapildigi zaman bypass edilen
zonlardir. Ornegin, gece uyumaya gittiginizde, sizin yatak odaniz haric butun ev kuruludur. Uyku kurma ayrica Oto-Kurma (bkz. sayfa 10)
veya Tek-Tus kurma (bkz. sayfa 9) kullanilarak da etkinlestirilebilir.
Uyku Kurma Nasil Yapilir?
1.

Istenilen kisimdaki butun zonlari kapatiniz (Uyku zonlari haric).

2.

[SLEEP] tusuna basiniz.

3.

[ACCESS CODE]'unuzu giriniz.

4.

Eger her iki kismda birden gecis hakkiniz varsa (bkz Kisimlandirma sayfa 5): Istenilen kisma karsilik gelen tusa basiniz [1] veya [2].
Her iki kisim icin, onaylama bip sesinin ardindan diger tusa basiniz.

Stay Kurma
Bu metod cevre tamamen kurulu iken evinizin icinde serbestce dolasmanizi saglar. Stay zonlari, Stay Kurma esnasinda bypass edilmis
zonlardir. Ornegin, eger gece iceride kalacaksaniz, hareket dedektorlru zonlari gibi diger zonlari kurmadan kapilari ve pencereleri
kurabilirsiniz. Stay Kurma ayrica Oto-Kurma (bkz. sayfa 10) veya Tek-Tus Kurma (bkz. sayfa 9) kullanilarak da etkinlestirilebilir.

Stay Kurma Nasil Yapilir?
1.

Istenilen kisimdaki butun zonlari kapatiniz (Stay zonlari haric)..

2.

[STAY] tusuna basiniz.

3.

[ACCESS CODE]'unuzu giriniz.

4.

Eger her iki kismda birden gecis hakkiniz varsa (bkz Kisimlandirma sayfa 5): Istenilen kisma karsilik gelen tusa basiniz, [1] veya [2].
Her iki kisim icin, onaylama bip sesinin ardindan diger tusa basiniz.
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Tek-Tus Kurma
Tek-Tus Kurma sisteminizi gecis kodu kullanmadan kurmanizi saglar. Bu ozellik montajciniz tarafindan etkinlestirilmelidir.
Eger Tek-Tus Kurma programlanmissa, sisteminizin guvenlik seviyesini herhangi (Devredisindan
bir kod kullanmdan yukseltebilirsiniz. Bakiniz Sayfa 9 Sekil 4.

Stay Kurma

Uyku Kurma

Tam Kurma)

Tek-Tus Normal Kurma
Kisimdaki butun zonlari kurmak icin [ARM] tusuna 3 saniye boyunca basili tutunuz. Eger kisimlandirilmissa [1] & [2] tuslari
yanip soner. Bu ozelligi belirli servis personellerine (orn. temizlikciler) herhangi bir diger alarm sistemi islemine gecis vermeden
kurmasini saglamak icin kullanabilirsiniz. Normal Kurma hakkinda daha fazla detay icin sayfa 9'a bakiniz.

Tek-Tus Stay Kurma
Mekani (Stay zonu olarak tanimlanmayan zonlar) kurmak icin [STAY] tusuna 3 saniye boyunca basili tutunuz. Stay Kurma hakkinda
daha fazla detay icin sayfa 8'e bakiniz.

Tek-Tus Uyku Kurma
Uyku zonu olarak tanimlanmayan butun zonlari kurmak icin [SLEEP] tusuna 3 saniye boyunca basasili tutunuz. Uyku kurma hakkinda
daha fazla bilgi icin sayfa 8'e bakiniz.

Tek-Tus Bypass Programlanmasi
Bypass Programlanmasi Moduna gecmek icin [BYP] tusuna 3 saniye boyunca basili tutunuz. Bypass Programlanmasi hakkinda
daha fazla bilgi icin sayfa 10'a bakiniz.

Hizli Cikis
Sistem halihazirda Stay veya Uyku kuruluysa: Bu ozellik kurulu olan mekanlardan sistemi kurulu olarak tutarak cikmanizi saglar.
Cikis gecikmesini baslatmak icin [OFF] tusuna 3 saniye boyunca basili tutunuz. Cikis gecikmesi bittikten sonra, sistem bir once
kurulu oldugu duruma geri doner.
Sekil 4: Kurma/Devredisi Birakma

KURULU
Uyku Kurmaya:
[SLEEP] + Kod

Kod Yok

UYKU
Devredisi Birakmaya: :
[OFF] + Kod

Kod Yok

Stay Kurmaya:
[STAY] + Kod

Devredisi Birakmaya:
[OFF] + Kod

Kod Yok

STAY
Devredisi Birakmaya:
[OFF] + Kod

Kod Yok

KAPALI

Magellan
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Oto-Kurma
Magellan alarm sistemi asagidaki iki durumda otomatik olarak kurulacak sekilde programlanabilir.

Zamanli Oto Kurma
Alarm sistemi kendini hergun belirli bir zamanda otomatik olarak kurabilir. Normal Kurmadaki gibi (bkz. sayfa 8) sistem acik olan
zonlari bypass eder. Montajciniz bu secenegi etinlestirebilir fakat sistemin ototmatik olarak kuracagi zamani siz programlayabilirsiniz.
Oto-Kurma Zamanlayicisi Nasil Programlanir?
1. [

] tusuna basiniz.

2. [MASTER CODE]'u giriniz.
3. [BYP] tusuna basiniz. [BYP] tusu sizin Sistem Secenekleri menusunde oldugunuzu belirtmek icin yanip sonmeye baslar.
4. Kisim 1'i ayarlamak icin [1] tusuna, kisim 2'yi ayarlamak icin [2] tusuna basiniz.
5. Oto kurma icin istenilen zamani giriniz (24 saat, orn. 18:30).
6. Kismi normal kurmak icin [1], uyku kurmak icin [2] veya stay kurmak icin [3] tusuna basiniz.

Hareketsizlikde Oto Kurma
Alarm sistemi eger oncenden programlanmis bir zaman icerisinde herhangi bir hareket olmazsa kurulmaya ve/veya rapor
gondermeye programlanabilir. Bu ozellikle kronik saglik sorunlari olan veya yalniz yasayan insanlari denetlemede kullanisli bir
ozellikdir. Sistem acik olan zonlari bypass eder. Bu ozellik montajciniz tarafindan ayarlanmalidir.

Bir Alarmi Devredisi Birakma & Etkisizlestirme
Kurulu bir sistemi veya bir alarmi devredisi birakmak icin [OFF]'a basin ve [ACCESS CODE]'unuzu girin. On Kapi gibi bir giris noktasi
iki Giris Gecikme Sayacindan biriyle programlanacaktir. Bir giris noktasi acildigi zaman, keypad siz sistemi devredisi birakana kadar
bip sesi cikaracaktir. Alarm sisteminiz bu sure dolana kadar herhangi bir alarm uretmez. Sadece Kurma Secenegi veya Sadece
PGM Secenegi olan atali kullanicilar haric herhangi bir kullanici atali oldugu kisimi devredisi birakabilir. Gecikmeli Yangin Zonlari
tarafindan uretilmis alarmlari devredisi birakmak icin lutfen sayfa 12 Yangin Alarmlarina bakiniz.
Sistem Nasil Devredisi Birakilir?
Stay veya Sleep kurulmus bir sistem icin, adim 2'ye gidiniz.
1.

Belirlenmis bir giris noktasindan giriniz (orn. on kapi).

2.

[OFF] tusuna basiniz + [ACCESS CODE] giriniz.

3.

Eger her iki kisma da ulasabiliyorsaniz (bkz. sayfa 2 Kisimlandirma): Istenilen kisma karsilik gelen tusa basiniz ([1] veya [2]).
Her iki kisim icin, onaylama bip sesinin ardindan diger tusa basiniz.

Bir Alarm Nasil Etkisizlestirilir?
[OFF] tusuna basiniz + [ACCESS CODE] giriniz.

Manuel Bypass Programlanmasi
Manuel Bypass Programlanmasi sizin alarm sisteminizin bir sonraki sistem kurulumunda belirli zonlari gormezden gelmesini
(etkisizlestirmesini) programlamanizi saglar. Ornegin, isciler isyerinizin bir bolumunu onarirken bazi zonlari bypass etmek
isteyebilirsiniz. Sistem devredisi birakildiktan sonra bypass girdileri silinir. Manuel Bypass Programlanmasi ayrica Tek-Tus Bypass
Programlanmasiile de etkinlestirilebilir (bkz. asagidaki not). Bir zondan Bypass ozelligini kaldirmak icin, 3. adimda zon numarasini
tekrar giriniz veya [CLEAR] butun girdileri siliniz. Zonlar bypass edildiginde [BYP] tusu yanacaktir.
Zonlar Nasil Bypass Edilir?
1.

[BYP] tusuna basiniz.

2.

[ACCESS CODE] giriniz (asagidaki nota bakiniz). [BYP] tusu yanip sonecektir.

3.

IIki haneli zon numarasini girerek bypass etmek istediginiz zona karsilik gelen numarayi yakiniz (orn. zon 3=03). Surekli Acik
= Zon Acik, Yanip Sonme = Zon Bypass, Sonuk = Zon Kapali, bypass edilmedi.

4.

Kaydedip cikmak icin [ENTER] tusuna basiniz.
Eger Tek-Tus Bypass Programlanmasi etkinlestirilmisse, Bypass Programlanmasina girmek icin [BYP] tusuna 3 saniye boyunca basili tutunuz.
Butun acik zonlari bypass etmek icin 2. adimdan sonra [ENTER]'a basiniz. Kaydetmeden cikmak icin [CLEAR] iki kere basiniz. Bypass edilmis
zonlari silmek icin [CLEAR] + [ENTER]'a basiniz.
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Bypass Hatirlama Ozelligi
Sistem devredisi birakildiktan sonra bypass girdileri silinir. Bypass Hatirlama ozelligi hafizaya kaydedilmis olan bir onceki bypass
girdilerini tekrar yukler. Bu sistemi her kurdugunuzda bypass girdilerini tekrardan programlama gerekliligini ortadan kaldirir.
Bypass Girdileri Nasil Tekrar Yuklenir?
1. [BYP] tusuna basiniz.
2. [ACCESS CODE]'unuzu giriniz.
3. [BYP] tusuna basiniz.
4. [ENTER] tusuna basiniz.

Magellan
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Sistem Ozellikleri
Goruntuleme Modu
(Sadece MG32LRF)
MG32LRF'un iki tane goruntuleme modu vardir. Varsayilan olarak, keypad butun olaylari (orn alarmdaki zonlar, bypass edilmis zonlar.
.v.b.) olustukca ayni anda gosterir. Alternatif olarak, sisten montajciniz sistemi sadece alarma veya giris gecikmesine neden olan
zonlari goruntuleyecek sekilde programlayabilir. Eger butun zonlarin durumunu gormek istiyorsaniz [ ] tusuna basiniz. Acik olan
ancak herhangi bir alarmi tetiklememis olan zonlar ancak [ ] tusuna basildiktan sonra goruntulenir. Gorunutu 30 saniye boyunca
goruntulenir [ ] usuna basildigi andaki butun zonlarin durumunu gosterir. Zon goruntulemesi 30 saniyenin ardindan durdurulur.
Iki goruntuleme modu hakkind daha fazla bilgi icin montajcinizla gorusunuz.

Alarm Goruntuleme
Eger bir zonda alarm olusmussa, ilgili zon LED'i yanip soner, tusu yanar ve zonlar hafizaya kaydedilir. Ilgili LED'ler zonlar duzelse dahi
devredisi birakilana kadar yanip sonmeye devam eder. Devredisi birakmadan once bu moddan cikmak ve gercek zamanli goruntulmeye
gecmek icin [CLEAR] tusuna basiniz. Sistem devredisi birakildiginda [MEM] tusu yanik kalirken zonlarin LED'leri soner. Alarmda olan
zonlarinda LED'lerini yakmak icin [MEM] tusuna basiniz. Alarm hafizasi sonraki bir alarmda ve gecerli bir kod girildikten sonra silinir.

Yangin Alarmlari
Yangin alarminda zil/siren susturulana veya gecerli bir kod girilerek sifirlanana kadar 3 kere 2'ser saniye aralikla oter. Eger zon
Gecikmeli Yangin Zonu ise, sistem gozlem istasyonuyla baglanti kurmadan once bir gecikme olur. Bu yanlis alarmlarin raporlanmasini
engeller. Eger yanging durumu yoksa, gereksiz bir mudaheleden kacinmak icin derhal gozlem istasyonunuzla baglantiya geciniz.
Bir Gecikmeli Yangin Zonu Kazara Kapatilmissa Ne Yapilir?
1. Alarmdayken 30 saniye icinde [CLEAR] tusuna basiniz.
2. Problemi duzeltmeye calisiniz.
3. Eger problem devam ediyorsa, 90 saniyenin ardindan, alarm tekrar calar. [CLEAR] tusuna tekrar basiniz.

Yangin Tehlikesini Azaltmak
Yanginin basta gelen 3 nedeni:
• Yemek pisirme ABD'de ev yanginlarinin birincil nedenidir. Ayrica yangin yaralanmalarinin da birincil nedenidir. Yemek pisirme
yanginlari genellikle ocaklarin veya firinlarin mekanik hatalarindan degil dikkatsiz pisirme ve insan hatasindan kaynaklanir.
• Dikkatsiz sigara icmek yangin olumlerinin birincil nedenlerinden biridir. Duman dedektorleri yangina direncli yatak ortusu ve
mobilyalar kullanmak onemli yangin onleyicilerdir.
• Isitma ev yangilarinin ikincil en buyuk nedenidir. Ancak, isitma icin kullanilan ates tek katli evlerde isitma sisteminin bakimi
profosyenel olarak yapilmadigi icin apartmanlardan daha buyuk bir problemdir.

Yangin Guvenligi Ipuclari
• Yangin esnasinda, ilk once yanginda uzaklasin ardindan yardim cagirin. Bir ev yangin kacis plani hazirlayin ve disarida bir bulusma
noktasi belirleyin. Evdeki herkesin evin her odasindan iki kacis yolu bildiginden emin olun. Gozleriniz kapali olarak disariya cikma
pratikleri yapin. Yangin esnasinda asla ayakta durmayin, ehr zaman dumanin altinda comerlerek gecin ve agzinizi her azman kapali
tutun. Yanan bir binaya asla geri donmeyin; bu hayatiniza mal olabilir.
• Son olarak, calisan en az bir duman alarmi bir yanginda hayatta kalma sansinizi oldukca yukseltir. Ayrica aileniz ile evden kacis
planini sik sik uygulamayi unutmayiniz.

Bir Yangin Ihbar Sistemi Edinmek
Ev yanginlari ozellikle geceleri cok tehlikelidir. Yangin ev halkini uykusunda oldurebilecek duman ve olumcul gazlar uretir. Yangina
karsi uyarilmak icin, duman dedektorlari her uyuma alaninin, yatak odasinin, her ilave aile yasam alanina bodrumlar dahil takilmalidir.

Panik Alarmlari
Acil durumlarda, Magellan sistemi size belirli tuslara 3 saniye boyunca ayni anda basili tutarak hemen alarm yaratan 3 panik
alarmi saglamaktadir. Ihtiyaclariniza bagli olarak, bu panik alarmlari sesli alarm uretebilir (sirenler veya ziller) veya sessiz alarmlar
uretebilir ve gozlem istasyonuna belirli mesajlar gonderebilir. Ornegin [1] ve [3]'e basmak "polisi ara" anlamina gelebilir veya
istediginiz herhangi birsey olabilir. Bu ozellik montajciniz tarafindan ayarlanmalidir.
Polis icin [1] ve [3] tuslarina basili tutunuz.
Tibbi alarm icin [4] ve [6] tuslarina basili tutunuz.
Yangin alarmi icin [7] ve [9] tuslarina basili tutunuz.
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Zil Zonlarinin Programlanmasi
Bir Zil Etkinlestirilmis zon her acildiginda keypadden bir bip sesi cikartarak size bildirir.
Her keypad ayri ayri zilli hale getirilmelidir.

Zonlar Nasil Zilli Hale Getirilir? MG32LED / MG32LRF (Sadece 32-Zon Kablolu LED Keypad Modulleri)
1. [T] tusuna 3 saniye boyunca basili tutunuz. Arm1, Arm2, Stay1, ve Stay2 LED'leri yanip sonecektir.
2. Zil zonu yaomak istediginiz zonlara karsilik gelen zon numaralarini iki haneli zon numarasini girerek seciniz. Ornegin, zil zonu 2
icin [0] ardindan [2]. Ilgili LED yanar. Iki haneli zon numarasi girildikten sonra keypad otomatik olarak kaydeder.
3. Cikmak icin [ENTER] tusuna basiniz.
Bir zondan zil ozelligini kaldirmak icin, ikinci adimda zon numarasini tekrar girin boylece numara kaybolur veya Zil icin programlanmis
butun zonlardan Zil kaldirmak icin [SLEEP] tusuna basiniz. Halihazirda Zil ozellligi acik olan zolar da yanar. Sonuk kalan veya sonen
zonlar Zilli degildir.
Zonlar Nasil Zilli Hale Getirilir? MG10LEDV / MG10LEDH (Sadece 10-Zon LED Keypad Modulleri)
1. Zon tusuna ([1] to [0(10)]) 3 saniye boyunca basili tutunuz. Onay Bip Sesi = Zil acik, Hata Bip Sesi = Zil kapali.

Keypad Susturma
Susturuldugu zaman keypad sadece onaylama bip sesi, reddetme bip sesi ve tus takimi bip seslerini cikarir. Bu nedenle, keypad
susturuldugunda alarm esnasinda veya zil zonlari etkinlestiginde bip sesi cikarmaz
Keypad susturmayi etkinlestirmek veya pasiflestirmek icin [CLEAR] tusuna 6 saniye boyunca basili tutunuz. Eger keypad bir onaylama
bip sesi cikarirsa Keypad Susturma o keypad icin etkinlestirilmistir. Eger keypad bir reddetme bip sesi cikarirsa, bu ozellik pasiftir.
Her keypad ayri ayri susturulmalidir.

Keypad Arkaisigi
Tuslarin arkasindaki aydinlanma seviyesi isteginize gore degistirilebilir. Dort tane arkaisik seviyesi vardir. [S] veya [MEM] tusu
istenilen seviyeyi ayarlamak icin kullanilir. [S] veya [MEM] tusuna birbirini izleyen her basma arkaisik seviyesini azami seviyeye
ulasana kadar artirir. Azami seviyeye ulastiktan sonra, arkaisik seviyesi asgari seviyeye doner ve butun islem tekrarlanir.
Arkaisik Nasil Degistirilir? MG32LED / MG32LRF (Sadece 32-Zon Kablolu & Kablosuz LED Keypad Modulleri)
1. [S] tusuna 3 saniye boyunca basili tutunuz. [MEM] tusu yanar.
2. Istenilen arkaisigi ayarlamak icin [S] tusuna basiniz.
3. Cikis icin [CLEAR] veya [ENTER]'a basiniz.
Arkaisik Nasil Degistirilir? MG10LEDV/H (Sadece 10-Zon LED Keypad Modulleri)
1. [MEM] tusuna 3 saniye boyunca basili tutunuz. [MEM] tusu yanar.
2. Istenilen arkaisigi ayarlamak icin [MEM] tusuna basiniz.
3. Cikis icin [CLEAR] veya [ENTER]'a basiniz..

PGM Tuslari (Programlanabilir Cikislar)
Magellan sisteminiz bir veya daha fazla programlanbilir cikis (PGM) icerebilir. Sistemde belirli bir olay veya durum belirdigi zaman PGM
duman dedektorlerini sifirlamakta, evinizde veya ofisinizdeki isiklari acmakta, garaj kapilarini acma/kapamada kullabilir. Eger montajciniz
tarafindan programlanmissa, sirasiyla her PGM icin [1] & [2], [2] & [3], [4] & [5], [5] & [6], [7] & [8] veya [8] & [9] tuslarina basili tutunuz.
Duman sifirlamasi yapmak icin [CLEAR] + [ENTER] tuslarina veya [ ] tusuna 3 saniye boyunca basili tutunuz. Bu ozellikler montajciniz
tarafindan ayarlanmalidir.

Magellan
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Guc Koruma Modu
(MG32LRF - Sadece Kablosuz Keypad Modulleri)
Eger keypadde bir guc kaybi varsa, modulun ekrani kapanir ve guc koruma moduna gecer. Ekrani tekrar etkinlestirmek icin [INFO]
tusuna basiniz.

Ariza Goruntuleme
Alarm sisteminiz devamli olarak gozlem istasyonuna dogrudan raporlanabilecek bazi ariza durumlarini takip eder. Bir ariza durumu
olustugu zaman [TBL] tusu yanar. Arizanizi gozlem istasyonuna bildirmenizi ve aygitiniza bakim yapmalarini saglamanizi siddetle
oneririz.

Her yeni bir ariza olustugunda keypadiniz 5 saniyede bir BIP sesi cikarmak icin programlanabilir. "Ariza Bip Sesini" durdurmak icin
[TBL] tusuna basiniz.
Sorun Goruntulemesine Nasil Ulasilir?
1.

[TBL] tusuna basiniz.
[TBL] tusu yanip soner ve soruna karsilik gelen numaralar yanar.

2.

Asagidaki Ariza Listesinden arizaniza karsilik gelen aciklamayi okuyunuz. Eger herhangi bir tamir talimati verilmemisse
bakim icin gozlem istasyonunuzu arayiniz.

3.

Cikis icin [CLEAR] tusuna basiniz.

Ariza Listesi
[1] Kablosuz Zon Dusuk Pil: Bir veya daha fazla kablosuz zonun pili bitmek uzere.
[2] Guc Arzasi: Bes tip guc arizasi vardir - Kontrol panelinin akusu dusuk veya yok. Kontrol panelinde bir AC kesintisi var.
Kontrol panelinde auxiliary yuklenmesi var. Bir kablosuz keypadde AC kesintisi var. Kablosuz bir keypad
pil kesintisi yasiyor.
[3] Zil Arizasi: Kontrol panelinde zil baglanti kopmasi/yuklenmesi var.
[4] Haberlesme Arizasi: Alarm sisteminiz,eger gozleniyorsa, gozlem istasyonuyla baglanti saglayamiyor.
[5] Sabotaj/Zon Kablo Kesintisi: Bir veya daha fazla zonda kablo kesintisi olustu.
[6] Modul Sabotaj Arizasi: Bir modulun anti-sabotaj anahtari tetiklendi.
[7] Yangin Dongu Arizasi: Yangin zonunda bir kablo kesintisini belirtir.
[8] Zamanlayici Kaybi: Alarm sisteminizin saati tekrar programlanmalidir. Sizin duzeltmenizi onerdigimiz tek ariza
bu arizadir.
Saat Nasil Tekrar Programlanir?
1.

Zamanlayici Kaybi icin [8]'e basiniz.

2.

Saat ve dakikayi giriniz. Eger saat 01 ve 12 arasindaysa, 24Sa formati icin [1]'i, AM icin [2]'yi ve PM icin [3]'u secmeniz
gerekmektedir. Eger saat 12'yi gecmis ise, sistem otomatik olarak 24Sa formatini secer.

3.

Yili giriniz (4 haneli).

4.

Ayi giriniz (2 haneli).

5.

Gunu giriniz (2 haneli). Boylece Tarih & Zamani ayarladiniz. Cikis icin [CLEAR] tusuna basiniz.

[9] Kablosuz Zon Denetim Kaybi: Bir veya daha fazla kablosuz zonun kontrol paneli ile baglantisi kesildi.
[10] Modul Denetim Kaybi: Bir veya daha fazla modulun kontrol paneli ile baglantisi kesildi
[16] Keypad Hatasi (sadece MG32LED/MG32LRF): Bir veya daha fazla keypadin kontrol paneli ile baglantisi kesildi
[SLEEP] Keypad Hatasi (sadece MG10LEDV/H): Bir veya daha fazla keypadin kontrol paneli ile baglantisi kesildi
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Kullanici Kilavuzu

Gelismis Ozellikler
Hizli Islem Tuslari
Montajcinizin veya gozlem istasyonunuzun istegine bagli olarak asagidakileri yapmak zorunda kalabilirsiniz. Menu Programlamasina
girmek icin [ ] tusuna basin ve [MASTER CODE] girin. Menu Programlanmasinda:

Test Reporu
[MEM] + [2]
Eger sisteminizi gozlem istasyonu tarafindan izleniyorsa, bu ozellik gozlem istasyonuna bir test raporu kodu gonderir.

PC Arama
[MEM] + [1]
Winload yazilmi kullanan gozlem istasyonuna bir arama baslatir.

PC Cevaplama
[MEM] + [1]
Guvenlik sisteminizi Winload yazilimi kullanan gozlem istasyonunuzdan gelen aramaya cevap vermeye zorlar.

Haberlesmeyi Iptal Etmek
[MEM] + [9]
Eger baslatilmissa Winlaod yazilmi ile olan butun baglantilari iptal eder.

Test Etmek & Bakim
Sistem devredisiyklen ve "OFF" isigi yanarken, korunana alana girerek hareket dedektorlerini etkinlestirin. Ilgili isigin yandigini gormek
icin korunan kapilari acip kapatin. Montajciniz sisteminizi test etmenin en iyi yollarini size soyleyecektir.
Yangin algilama aygitlarinizi test etmek icin asla ates veya yanan maddaler kullanmayiniz. Sisteminizi guvenli bir sekilde test etmenin
yollarini ogrenmek icin montajcinizla baglantiya geciniz.
Normal kullanimda, sisteminiz normal test islemleri harici baska bir bakima ihitiyac duymaz. yedek akunun her 3 yilda bir yeniden sarj
edilmesini oneririz. Gerekli testler ve bu testlerin ne kadar sik yapilacagi hakkinda daha fazla bilgi icin montajciniza danisiniz.

Magellan
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Sistem Kontrol Listesi
Zon # ve Aciklamasi

Kisim
1 veya 2

Byp

Stay

Uyku

Force

24Sa

Giris
Gecikmesi

Yangin
Zonu/Gecikme

01:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

02:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

03:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

04:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

05:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

06:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

07:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

08:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

09:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

10:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

11:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

12:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

13:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

14:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

15:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

16:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

17:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

18:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

19:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

20:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

21:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

22:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

23:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

24:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

25:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

26:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

27:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

28:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

29:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

30:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

31:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H

32:____________________________________

______

Yangin Zonu? E
Gecikmeli?
E

H
H
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Zon Aciklamasi

Bu sistem kisimlandirilmis mi? Evet
Hayır
Kisim 1 = _____________________________________
Kisim 2 = _____________________________________

Panik Alarmlari

[1] & [3] Polis veya ________
[4] & [6] Aux. veya_________
[7] & [9] Yangin veya_______

Sessiz
Sessiz
Sessiz

Sesli
Sesli
Sesli

Kapali
Kapali
Kapali

Ozel Tuslar ve Ozellikler

[ARM] Tek-Tus Normal kurma etkin
[STAY] Tek-Tus Stay kurma etkin
[SLEEP] Tek-Tus Uyku kurma etkin
[BYP] Tek-Tus Manuel Bypass
Programlamasi etkin

PGM’ler
PGM 1 _____________________

PGM 5 _____________________

PGM 9 ____________________

PGM 13 ____________________

PGM 2 _____________________

PGM 6 _____________________

PGM 10 ____________________

PGM 14 ____________________

PGM 3 _____________________

PGM 7 _____________________

PGM 11 ____________________

PGM 15 ____________________

PGM 4 _____________________

PGM 8 _____________________

PGM 12 ____________________

PGM 16 ____________________

PGM Ozellik Tuslari
[1] & [2]: _____________________________

[2] & [3]: _____________________________

[4] & [5]: _____________________________

[5] & [6]: _____________________________

[7] & [8]: _____________________________

[8] & [9]: _____________________________

[CLEAR] + [ENTER] = Duman Sifirlamasi

Sistem Zamanlayicilari

Konuta tanimlanan kapilardan giriniz veya cikiniz.
Cikis Gecikmesi 1 (Kisim 1): _______sn. = konuttan cikmak icin sure.
Cikis Gecikmesi 2 (Kisim 2): _______sn. = konuttan cikmak icin sure.
Giris Gecikmesi 1 = _______sn. = alarmdan once devredisi birakma suresi; zon #___________’den giriniz.
Giris Gecikmesi 2 = _______sn. = alarmdan once devredisi birakma suresi; zon #___________’den giriniz.
Alarm sireni veya zili ______ dak. boyunca aktif tutar.

Diger Bilgiler

Montajci:________________________ Tarih: ______________
Bakimini Yapan:__________________ Tel: ________________
Izleyen:_________________ Tel: ________________
Sizin Hesap Numaraniz: ______________________________
Alarm donusturucu yeri:________________________devre #:____________
Telefon Baglantilarinin Yerleri:______________________________________________
Warranty

Paradox Security Systems Ltd. (“Seller”) warrants its products to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of one year. Except as specifically stated herein, all express or
implied warranties whatsoever, statutory or otherwise, including without limitation, any implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, are expressly excluded. Because Seller does not
install or connect the products and because the products may be used in conjunction with products not manufactured by Seller, Seller cannot guarantee the performance of the security system and shall not be
responsible for circumstances resulting from the product’s inability to operate. Seller obligation and liability under this warranty is expressly limited to repairing or replacing, at Seller's option, any product not
meeting the specifications. Returns must include proof of purchase and be within the warranty period. In no event shall the Seller be liable to the buyer or any other person for any loss or damages whether direct
or indirect or consequential or incidental, including without limitation, any damages for lost profits stolen goods, or claims by any other party, caused by defective goods or otherwise arising from the improper,
incorrect or otherwise faulty installation or use of the merchandise sold.
Notwithstanding the preceding paragraph, the Seller’s maximum liability will be strictly limited to the purchase price of the defective product. Your use of this product signifies your acceptance of this warranty.
BEWARE: Dealers, installers and/or others selling the product are not authorized to modify this warranty or make additional warranties that are binding on the Seller.

Limitations of Alarm Systems

We strongly advise that you review and take into consideration the “Limitations of Alarm Systems” document available on our website at http://paradox.com/Terms/.

Warning for Connections to Non-Traditional Telephony (e.g. VoIP)

Paradox alarm equipment was designed to work effectively around traditional telephone systems. For those customers who are using a Paradox alarm panel connected to a non-traditional telephone system,
such as "Voice Over Internet Protocol" (VoIP) that converts the voice signal from your telephone to a digital signal traveling over the Internet, you should be aware that your alarm system may not function as
effectively as with traditional telephone systems.
For example, if your VoIP equipment has no battery back-up, during a power failure your system's ability to transmit signals to the central station may be compromised. Or, if your VoIP connection becomes
disabled, your telephone line monitoring feature may also be compromised. Other concerns would include, without limitation, Internet connection failures which may be more frequent than regular telephone line
outages.
We therefore strongly recommend that you discuss these and other limitations involved with operating an alarm system on a VoIP or other non-traditional telephone system with your installation company. They
should be able to offer or recommend measures to reduce the risks involved and give you a better understanding.

WARNINGS: Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to equipment intermittently,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) re orient or relocate the receiving antenna; (2) increase the separation between the equipment and
receiver; (3) connect the equipment to an outlet on a circuit other than the one to which the receiver is connected, or (4) consult the dealer or an experienced radio/tv technician for assistance. CAUTION:
The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by Paradox Security Systems could void the user’s authority to operate/use the equipment.

Legal

© 2004-2007 Paradox Security Systems Ltd. All rights reserved. Specifications may change without prior notice. One or more of the following US patents may apply: 6215399, 6111256, 5751803, 5721542,
5287111, 5119069, 5077549, 5920259, 5886632. Canadian and international patents may also apply. Magellan is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. or its affiliates in
Canada, the United States and/or other countries.
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