
 

 

 

 

 
 

PARADOX 728/748 

KULLANIM KILAVUZU 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

İ çindekiler 

 
 
 
 
 
 
1_____________________________________________Sistemi Devreye Almak (Kapanış Yapmak) 

1____________________________________________Sistemi Devredışı Bırakmak (Açılış Yapmak) 

1___________________________________________________________________Alarm Hafızası 

1_______________________________________Tek Tuşla Kurma veya System A, System B Kurma 

1_____________________________________________Sistemi Zon İptali Yapmak (Bypass İşlemi) 

2___________________________________________________________________Alarm Durumu 

2______________________________________Sisteme Kullanıcı Ekleme, Silme ve Şifre Değiştirme 

2_____________________________________________________Panik Alarmı Verme (Keypad ile) 

2_______________________________________________________________Hata Kodları İzleme 

3__________________________________________________________________________Chime 

3_______________________________________Önemli Uyarı: Elektrik Kesintisi Sonrası Saat Ayarı 
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Sistemi Devreye Almak  
(Kapanış Yapmak) 

 Sistem’in yeşil READY led'inin olarak yandığı, yani 
kurulmaya hazır durumda olduğundan emin olunuz., 
açık bir pencere ya da kapınız, içeride sizin farkında 
olmadığınız bir kişi olabilir, bu kontrolleri yaptıktan 
sonra sistem READY konumuna geçecektir 

 Kullanıcı Şifrenizi ( 4 Rakamdan oluşmaktadır ) giriniz 
 Kırmızı ARM Led’i yanacak , Çıkış Gecikme Süresi 

içinde keypad yeşil led'i yanıp sönmeye ve buzzer sesli 
uyarı vermeye başlayacaktır Alarm olayı 
gerçekleştiğinde sesli ikaz verecek olan sirenler.  

 Çıkış Gecikme Süresi içinde evinizden ya da 
işyerinizden  çıkınız. 
 

 

Sistemi Devredışı Bırakmak 
(Açılış Yapmak) 

 Giriş kapınızı açtığınızda Giriş Gecikme Süresi 
başlayacak ve keypad sesli uyarı verecektir  

 Giriş Gecikme Süresi içinde Kullanıcı Şifrenizi ( 4 
Rakamdan oluşmaktadır. ) giriniz  

 Kırmızı ARM Led’i sönecektir 
 

Alarm Hafızası 

Alarm çaldığı zaman MEM tuşu yanar 
Zon sürekli açık veriyor ise ilgili zon tuşu yanar 
Şifreyi girerek alarmı susturun 
[MEM] tuşuna basın 
Alarm gelen zonların tuşları yanar 
[CLEAR] tuşuna basın 
 

Tek Tuşla Kurma veya System A, 
System B Kurma 

Alarmı Kurma (Regular)   
 

 [0/10] tuşuna bas ve iki saniye kadar basılı tut 
 Kırmızı ARM Led’i yanacak , Çıkış gecikme süresi 

içinde keypad yeşil led'i yanıp sönmeye ve buzzer sesli 
uyarı vermeye başlayacaktır.  

Alarmı Kurma (Stay)  
 

 [11/STAY] tuşuna bas ve iki saniye kadar basılı tut 
 Kırmızı ARM Led’i yanacak , Çıkış Gecikme Süresi 

içinde keypad yeşil led'i yanıp sönmeye başlayacaktır 
 

Alarmı Kurma (System A) (Partioning var ise)  
 

 [11/STAY] tuşuna bas ve iki saniye kadar basılı tut 
 Kırmızı ARM Led’i ve STAY tuşu yanacak , Çıkış 

Gecikme Süresi içinde keypad yeşil led'i yanıp 
sönmeye ve buzzer sesli uyarı vermeye başlayacaktır 

 
Not: Adres 088'deki tek tuşla alarmı kurma özelliğinin aktif 
hale getirilmesi gerekir 
 

Alarm Kurma (System A) (Şifre ile)  
 
 [11/STAY] tuşuna basınız 
 [ Kullanıcı Şifresi ( 4 rakam )] giriniz 
 Kırmızı ARM Led’i ve STAY tuşu yanacak , Çıkış 

Gecikme Süresi içinde keypad yeşil led'i yanıp 
sönmeye ve buzzer sesli uyarı vermeye başlayacaktır 
 

Alarm Kurma (System B) (Şifre ile)  
 
 [12/AWAY] tuşuna basınız 
 [ Kullanıcı Şifresi ( 4 rakam )] giriniz 
 Kırmızı ARM Led’i ve AWAY tuşu yanacak , Çıkış 

Gecikme Süresi içinde keypad yeşil led'i yanıp 
sönmeye ve buzzer sesli uyarı vermeye başlayacaktır 

 
Not: Kullanıcıların partition'ları kurup çözebilmeleri için  
yetkilendirilmiş olmaları gerekir  
(Adres 062, 064, 066, 068, 070, 072) 
 
 

Zon İ ptali Yapmak  
(Bypass İ şlemi) 

 [ BYPASS ] tuşuna basınız 
 [ Kullanıcı Şifresi ( 4 rakam )] giriniz 
 Bypass edilecek zonların tuşlarını yakınız 
 Bypass edilmiş olup iptal edilecek zonların tuşlarını 

söndürünüz 
 [ENTER] tuşuna basınız 

 Bypass edilmiş zonlar var ise bypass tuşu yanık 
kalacaktır 
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Alarm Durumu 

Sistem devrede iken ALARM durumu oluşursa, dahili ve 
harici sirenleriniz çalacaktır. Bu durumda iken gerekli 
controller yapılmadan içeri girmeyiniz. 
 
Gerekli kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir problem 
yoksa: 
 Kırmızı ARM led'i yanıp sönecektir 
 MEM tuşu yanacaktır 
 Açık zon var ise zonun tuşu yanacaktır, yok ise yeşil 

READY led'i yanacaktır 
 

 [ Kullanıcı Kodu ( 4 Rakam ) ] girerek sistemi devre dışı 
bırakınız. Sirenler susacak ve  keypad üzerinde MEM 
tuşu yanık kalacaktır 

 MEM tuşuna basınız 
 Alarm gelen zon numaralı led yanacak, MEM tuşu 

yanıp sönmeye başlayacaktır 
 CLEAR tuşuna basarak ledleri söndürünüz 
 
Not: Yangın alarmı çalıyor ise keypad ve sirenler kesik 
kesik çalar 
 

 

Sisteme Kullanıcı Ekleme, Silme 
ve Şifre Değ iştirme 

Sisteme 48 adet User Code tanıtılabilir. User 00 MASTER 
olup, sadece MASTER kullanı sisteme yeni kullanıcı ilavesi 
ya da silme işlemlerini gerçekleştirebilir 
 
Kullanıcılar 
UserCode00: Tam yetkili ilk kişi 
User01-47: User00 şifre verdiği kişiler 
User48: Baskı altında alarm çözme kodu 
 

User Code00'ın değiştirilmesi   
 

[ENTER] [UserCode00] [00] [XXXX(Yeni UserCode00)]  
[ENTER] [ENTER] 
 

User Code01-48'in değiştirilmesi  
 

[ENTER] [UserCode00] [XX(User01-48)] [XXXX(Yeni 
UserCode01-48)]  
[ENTER] [ENTER] 

User Code01-48 silme 
 

[ENTER] [UserCode00] [XX(UserNo01-48)] [2ND] 
[ENTER] [ENTER] 
 

Örnek                                                                                     
Kullanıcı 03 Ekleme / Şifre Değiştirme 
[ENTER] [XXXX(UserCode00)] [03] [XXXX(Yeni 
UserCode03)]  
[ENTER] [ENTER] 
Kullanıcı 03 Silme 
[ENTER] [UserCode00] [03] [2ND] 
[ENTER] [ENTER] 

 
 

Panik Alarmı Verme (Keypad ile) 

 Eğer sisteminizin MGİ bağlantısı varsa, Baskı Altında 
kaldığınızda Keypad üzerindeki [1] ve [3] tuşlarına 
aynı anda basıp basılı tutarak MGİ’ye Sessiz Panik 
mesajı gönderebilirsinizBu tuşlara bastığınızda 
sirenleriniz çalmayacak, fakat acil durum bilgisi 
merkezimize ulaşarak, gerekli ihbarlar yapılacaktır 

 Keypad üzerindeki [4] ve [6] tuşlarına aynı anda basıp 
basılı tutarak MGİ'ye Sessiz Tıbbi mesaj 
gönderebilirsiniz 

 Keypad üzerindeki [7] ve [9] tuşlarına aynı anda basıp 
basılı tutarak MGİ'ye Sessiz Tıbbi mesaj 
gönderebilirsiniz 

 Panik Alarmından sonra şifreyi girerek sistemi READY 
durumuna getiriniz 

 
 

Hata Kodları İ zleme 

Bir hata oluştuğunda keypad'in üzerindeki buzzer sesli 
olarak uyarı vermeye başlar, TRBL tuşu yanar 
 
TRBL tuşuna basın 
Hata Kodu ile ilgili tuş yanar 
Hataya sebep olan sorun ortadan kalktığında TRBL tuşu 
kendiliğinden söner 
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 Tuş 1: Akü yok veya zayıf 
 Tuş 2: Enerji yok AC 
 Tuş 4: Siren bağlı değil 
 Tuş 5: Siren çıkışından (bell) çok fazla akım çekiliyor 
 Tuş 6: Dedektör çıkışından (aux) çok fazla akım 

çekiliyor 
 Tuş 7: Gözlem İstasyonu’na mesaj gitmiyor 
 Tuş 8: Saat ayarı yapılmamış, ayarlanması gerekiyor 
 Tuş 9: Tamper hatası; zon kablosu kopuk veya kısa 

devre 
 Tuş 10: Telefon hattı hatası var TLM 
 Tuş 11: Yangın zonu bağlantılarında hata var. 
 

 
Chime 

Zonlara Chime özelliği kazandırmak için ilgili zon tuşuna 
basıp basılı tutunuz. Buzzer kesikli olarak öter. Zon Chime 
özelliği kazanmış olur, yani zon açıldığında keypad buzzer'i 
uyarı verir 
 
Chime özelliğini kaldırmak için ilgili zon tuşuna basıp basılı 
tutunuz. Buzzer kesiksiz öter. Zon Chime özelliği iptal olur 
 
8 Tuşu bütün zonların Chime özelliğini aktif  ve pasif hale 
getirir 
 
Not: Zon 1-6 için chime özelliği kullanılabilir 
 

 

Ö nemli Uyarı: 
Elektrik Kesintisi Sonrası Saat 
Ayarı 

Elektrik Kesintilerinde, Kontrol Panelinin içerisinde 
bulunan Akü sistemin çalışmasını sağlayacaktır.  Ancak 
uzun süreli elektrik kesintilerinde bu Akü’de biteceğinden 
dolayı sistem komple enerjisiz kalacak ve daha önce 
ayarlanmış olan saat ve tarih değerlerini resetleyecektir.  
Bu durumda, elektrikleriniz geldikten sonra saat ayarının 
yapılması gerekir. 
 
Saat Ayarı 
[ ENTER ] [XXXX(4 Haneli Kullanıcı Şifresi) ] [MEM] [ss] [dd] 
[ss] : Saat 
[dd] : Dakika 


