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Tanıtım 

 

Mini Kumanda 

 
 
 
Sistem kullanıcıların yanında taşıyabileceği mini kumandadan aldığı komutları da gerçekleştirir. 
Yardımcı buton, isteğiniz üzerine 
farklı fonksiyonları yapacak şekilde programlanabilir. 
Bariyer ya da Elektrikli Cihaz Kontrolü: AUX  
butonuna basarak bir bariyeri kontrol edebilir ya da elektrikli bir cihazı çalıştırıp, durdurabilirsiniz.  
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Sistemi ANİ olarak kurmak (gecikme süresi olmadan): Sistem kurma işlemi yapıldıktan hemen sonra çıkış gecikme süresi 
içinde iken AUX tuşuna basarsanız, sistem kullanıcılara giriş gecikme süresi vermeyecektir. İşyeri ya da evinize girildiği anda 
alarm durumu oluşacaktır. Siz ve sizin gibi mini kumandası olanlar için sorun olmayacaktır. Çünkü siz sistemi yine mini 
kumanda üzerinden iptal edebilirsiniz. Fakat sistemi iptal etmek için tuş takımına ulaşmak zorunda olanlar alarma neden 
olacaklardır.  
 
Durum bilgisini almak: Sistem, AUX butonuna bastığınızda sistemin durumu hakkında sesli bilgi verecek şekilde 
programlanabilir.  

 

 
Sistem Kullanımı 

Güvenlik Sistemi ile İlgili Tuşlar 
 

 
 

 
Sistemi Kurmaya Hazırlık 
 
Sistemi kurmadan önce, sistemin “HAZIR” konumda olduğundan emin olunuz: 
 
Eğer “HAZIR” yazısı ekranda ise, tüm bölgeler güvenli demektir ve sistemi istediğiniz şekilde kurabilirsiniz. 
 
Eğer “HAZIR DEĞİL” mesajı açık olan bir bölgeden kaynaklanıyor ise, “GÖSTER/OK” tuşuna basarak açık veren bölgeleri sırası 
ile görebilirsiniz. 
 
Örnek olarak; Bölge 2 (salon) ve Bölge 4 (mutfak) açık durumda. Sırası ile takip ediniz: 
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Açık veren bölgelerin mutlaka kontrol edilerek düzeltilmesi gereklidir.  
 

 

“Tam Kur” ile kurmak 
 
Eğer sistem hazır ise, aşağıdaki şekilde devam edin: 
 

 
 
 

“Kısmi Kur” ile kurmak 
 
“KISMİ KUR‟ komutu, sistemde bir veya birden fazla bölge açık veriyor ve “HAZIR DEĞİL‟ mesajı ekranda iken sistemin 
kurulmasını sağlar. 
 
Otomatik Kısmi Kur fonksiyonu eğer sistem programında bu özellik aktif edilmiş ise çalışır. Açık veren bölgeler otomatik 
olarak devre dışı bırakılmış olacaktır. Açık veren zonların devre dışı bırakılmasından dolayı güvenlikte açık noktalar olacak ve 
tam güvenlik sağlanamayacaktır. 
 
Not: “Kısmi Kur‟ ile sistem devreye alındığında gecikme süresinin son 10 saniyesine kadar sesli uyarı duyulacaktır. Bu sesli 
uyarı, kurma tuşuna tekrar basılarak susturulabilir. 
 
“KISMİ TAM KUR” işlemi için adımları takip ediniz: 

 



 

Angel Kullanım Kılavuzu – MGS                                                 

 
 
 
 
“KISMİ KURULU” için adımları takip ediniz: 
 

 
 
 

Panik Alarmı 
 
Sistem devrede ya da devrede değilken tuş takımı üzerinden el ile panik alarmı verebilirsiniz. 
 

 
 
Not: Mini kumanda kullanıyorsanız, aynı anda 2 saniye boyunca KUR ve İÇERİDE tuşlarına basınız. 
Sireni susturmak için, OFF tuşuna basınız ve ardından geçerli kullanıcı şifrenizi giriniz. 
 

Yangın Alarmı 
 
Sistem devrede ya da devrede değilken tuş takımı üzerinden el ile yangın alarmı verebilirsiniz. 
Lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz: 
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Sireni susturmak için, OFF tuşuna basınız ve ardından geçerli kullanıcı şifrenizi giriniz. 

 

Acil Durum Alarmı 
 
Sistem devrede ya da devrede değilken tuş takımı üzerinden el ile acil durum alarmı verebilirsiniz. 
Lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz: 
 

 
 
Sireni susturmak için, OFF tuşuna basınız ve ardından geçerli kullanıcı şifrenizi giriniz. 

 
 

Devredışı Bırakmak ve Sireni Susturmak 
 
Siren çalma süresi bitmeden sistemi “OFF” tuşuna basmak sirenleri susturur. Güvenlik sisteminin “İÇERİDE‟ ya da “TAM 
KURULU‟ özellikleri ile devreye alınmış olması bunu değiştirmez. Sistem devre dışı bırakıldıktan sonra ekranda görünecek 
olan mesajlar sistemin durumuna göre değişiklik gösterecektir : 
 
 Devre Dışı Bırakmak – Olay Yok: Sistem kurulu kaldığı süre içerisinde herhangi bir olay gerçekleşmemiş ise:  

 

 
 

 

Mesaj Kaydetmek 

 
Sistemin diğer kullanıcılarına sesli mesaj bırakabilirsiniz. Yüzünüzü panele dönerek, 2 tuşuna basınız ve basılı tutunuz. 
Ekranda “KONUŞUNUZ‟ yazısını gördüğünüzde, mesajı kaydetmeye başlayınız. Kalan süreyi gösteren 5 adet koyu kutu 
sağdan sola doğru birer birer azalacaktır.  
 
 
 
Tek kutu kaldığında (20 saniye sonra), KAYIT SONU mesajı ekranda gözükecektir. 
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Tuşa basmayı bıraktığınızda, ekran normal görünümüne dönecek ve sistemde kayıtlı bir mesaj olduğunu MESAJ yazısı ile 
kullanıcılara gösterecektir. Örnek olarak: 
 
 

Kayıt Dinlemek 

 
Sisteme diğer kullanıcılar tarafından bırakılmış bir mesajı dinlemek için : 
5 tuşuna bir defa basınız ve dinlemeye başlayınız. “MESAJ DİNLE” mesajı ekranda gözükecek ve kayıtlı mesaj 
dinlenebilecektir. Kayıtlı mesaj bittiğinde ekran normal konumuna dönecektir. Kayıttan sonra 1 dakika içinde mesaj 
dinlenirse, MESAJ yazısı ekranda görünecektir. 

 

Hata Bilgilerini Tekrar İncelemek 

 
 Hata Uyarıları  
Eğer „HATA‟ yazısı ekranda görünüyor,HATA LED‟i yanık şekilde ve her 3 dakikada bir defa bip sesi duyuluyor ise, 

sistemdeki hatanın nereden kaynaklandığını bulmalısınız. Hata tipleri aşağıdaki gibidir:  
 
SENSÖR / MİNİ KUMANDA  
Denetleme Yok – Programlanan saat aralıklarında kablosuz üniteden herhangi bir denetim sinyali alınamaması 
durumunda (denetim özelliğinin açık olması gerekir) görülür.  
Zayıf Pil – Sensör, mini kumanda içinde bulunan pilin zayıfladığı ve yakın zamanda biteceği durumlarda görülür.  
 
SİSTEM HATALARI  
Elektrik Kesik – Elektrik kesildiğinde görülür. Bu durumda sistem yedek pillerden beslenerek çalışır. (Elektrik kesintisi 
olduktan 5 dakika sonra bu hata mesajı görülür.)  
 
Yayın Paraziti – Kablosuz ünite ve panel arasındaki kablosuz iletişimde parazit ve ani kesilmeler oluştuğunda görülür.  
İletişim Hatası – Merkezi Gözlem İstasyonu‟na ya da özel telefona mesaj gönderilemediği durumlarda görülür (ya da 
mesajın gönderildiği fakat gönderim onayının alınamadığı durumda).  
 
Panel Pili Zayıf – Kontrol panelinin içindeki yedek pillerin zayıfladığı ya da değiştirilmesi gerektiği durumlarda görülür 
 
Panel Kapağı Açık – Kontrol panelinin kapağının açılması durumunda görülür.  
Sigorta Sorunu – Siren sigortasının atmış olduğu durumda görülür.  
 

 
 Hata Kaynaklarını Araştırmak  
Bir hata durumunda, HATA mesajı örnekte olduğu gibi ekranda belirecektir:  

 
 
Sistemdeki tüm hataları GÖSTER/OK tuşuna basarak sırası ile görebilirsiniz. 
 
ÖRNEK: Mutfak Bölge 9 – aktif değil ve Oturma Odası - Bölge 15’in pili zayıf durumda. Bununla birlikte sistem normal 
konumunda bekliyor. 
 
Sistem durumunu görmek için - hafıza, açık bölgeler ve hata kaynakları - <GÖSTER / OK> tuşuna basınız. 
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Bölge İptal Etmek 

 
 Genel Bilgi 
 
Sistemi, bölge tiplerinin durumuna göre (normal ya da 
açık) gerektiğinde iptal edilebilecek şekilde 
programlayabilirsiniz. Bölgenin iptali, sistem kurulu halde 
olsa bile o bölgede hareket algılanırsa alarm çalmamasını 
sağlar. Aynı zamanda hatalı ünitelerin servisi yapılana 
kadar geçici olarak devre dışı bırakılmasını da sağlar.  
YANGIN BÖLGESİ ASLA İPTAL EDİLEMEZ.  
 
DİKKAT! – Bölge iptali güvenlikte açık nokta yaratır!  
 
Bölge iptali sadece sistem devre dışı konumda iken 
yapılabilir.  
 
Not: Yapılan bölge iptali ancak işlem yapıldıktan sonraki 
devreye alma süresince geçerli olur. Sistem tekrar devre 
dışı bırakıldığında bölgeler normal haline döner ve iptal 
edilen bölge ya da bölgeler daha sonra kullanılmak üzere 
sistemde kayıt altına alınır.  
 
 
 
 
 

 Bölge İptali 
 
Kullanıcı şifrenizi giriniz. Ekranda “Bölge İptali” görülecek. 
 
Bu noktada, <GÖSTER/OK> tuşuna basarsanız, ilk bölge 
numarası, durumu ve adı ekranda görünecektir. 3 
durumun olması mümkündür:  
 
Açık: Bölge güvenli değil (bölgede hareket var, 
kapı/pencere açık) –kontrol etmek istemiyorsanız ya da 
nasıl çözeceğinizi bilmiyorsanız bölgeyi iptal edebilirsiniz.  
 
İptal: Bölge zaten iptal edilmiş durumdadır (bölge iptal 
edilmiş ve henüz kurulmamıştır).  
 
Normal: Bölgede herhangi bir hata yok ise, durumu 
"Normal“ olarak adlandırılır.  
 
Örnek olarak Bölge 1‟in durumu "açık” olsun ve bu bölgeyi 
iptal edelim. Diğer bölgelerin hepsinin normal olduğunu 
düşünelim.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Kullanıcı menüsünde başka bir bölüme geçebilir ya da 
<KUR> tuşuna basarak menüden çıkabilirsiniz. ÇIKMAK 
İÇİN <OK> yazısı ekranda görüldüğünde <OK> tuşuna 
basmanız yeterli olacaktır.  
Bölge iptali işleminizi tamamladığınızda ekran :  
BÖLGE İPTALİ HZR  ya da  BÖLGEİPTHZR DĞL  

 
Bu uyarı yazısı sistem devre dışında iken ekranda 
görünecek ve sistem kurulduğunda kaybolacaktır.  
 
Not: BÖLGE İPTALİ uyarı yazısı, eğer sistemde başka Hata, 
Hafıza ya da Mesaj var ise değişerek ekranda gözükür.  
 
 
 Bölge Devrede 
 
Geçici olarak iptal ettiğiniz bölgeyi tekrar normal 
konumuna almak istediğinizde, Bölge İptali adımına 
geliniz. (Bakınız Paragraf 6.3B) <İLERİ> ya da <GERİ> 
tuşlarını kullanarak tekrar devreye alacağımız bölgeyi 
bulunuz. Örnekten devam ediniz:  
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<İÇERİDE> tuşuna basarak bu menüdeki diğer adımlara 
geçebilirsiniz. <TAM KUR> tuşuna basarak da programdan 
çıkabilirsiniz. ÇIKIŞ İÇİN <OK> yazısı göründüğünde <OK> 
tuşuna basınız.  
 

Kullanıcı Şifrelerini Tanımlamak 
 
Kullanıcı Şifrenizi giriniz. (Bakınız Paragraf 7.2), ekranda:  
ŞİFRE GİR  
gözükene kadar <İLERİ> tuşuna basınız.  
Kullanıcı Şifresi 1 fabrika çıkış ilk yönetici şifresi yerine 
verilir ve sistemi kullanacak olan en yetkili kişi bilmelidir. 
Bu şifre sistemden silinemez. Sadece değiştirilebilir.  
Kullanıcı Şifresi 2, 3 ve 4 diğer sistem kullanıcılarına 
verilebilir.  
Şifre 5 ve 8 arası açılış takip özelliği olan şifrelerdir (Daha 
detaylı bilgi için bakınız Paragraf 2.9)  
 
DİKKAT! Şifre olarak “0000” verilemez! Kullanmayınız.  
 
Not: Baskı altında şifresi (2580 fabrika çıkış değeri) normal 
bir kullanıcı için verilemez. Normal kullanıcı şifresi olarak 
verilmek istendiğinde sistem bu şifreyi kabul etmeyecektir.  
Şifreleri tanımlamak için adımları takip ediniz:  
 

 
 
<KUR> tuşuna basarak menüden çıkabilirsiniz. ÇIKMAK 
İÇİN <OK> yazısı ekranda görüldüğünde <GÖSTER/OK> 
tuşuna basmanız yeterli olacaktır.  

 
 
<KUR> tuşuna basarak menüden çıkabilirsiniz. ÇIKMAK 
İÇİN <OK> yazısı ekranda görüldüğünde <GÖSTER/OK> 
tuşuna basmanız yeterli olacaktır.  


