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Sisteminizde, kullanım amacına ve bölge sayısına göre farklı şifre paneli kullanılabilir. Genel
olarak tuş takımları, numara tuşları, acil yardım tuşları, durum ışıkları ve bölge ışıkları olmak
üzere 4 ana bölümden oluşmaktadır. Temel sistem fonksiyonlarının kullanımında farklılık göster-
meyen tuş takımlarının genel görünümleri ve gösterge ışıklarının açıklamaları şu şekildedir:

å Şifre Paneli ve Kullanımları (GE)

å LED Şifre Paneli Görünümü

å LCD Şifre Paneli Görünümü

GE - CADDX Kullanım Kılavuzu
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å Şifre Paneli ve Kullanımları (GE)

READY : (Yeşil Işık) READY ışığı, alarm sisteminin kurulmaya hazır
olduğunu belir tir. READY ışığı yanmıyor ise bütün kapı ve
pencerelerin kapalı olup olmadığı, hareket dedektörlerinin kap-
sadığı alanlarda hareket olup olmadığı kontrol edilmelidir.

SERVICE : (Sarı Işık) TROUBLE ışığı, alarm sisteminde bir problem ya da
arıza olduğunu belirtir.

FIRE : Sistemde bir yangın alarmı olduğunda, bu ışık kırmızı olarak
yanar.

POWER : Sistemde elektrik var / yok göstergesidir. Işık yanıp sönüyorsa
akü azalması vardır.

CHIME : Chime (Kapı zili), fonksiyonunun aktif olup olmadığını gösterir.

YILDIZ TUŞU : Yıldız Tuşu, programlama menülerine giriş tuşu olarak kullanılır.

KARE TUŞU : Kare Tuşu, sistemde genel olarak yanlış yapılan kodlamaların si -
linmesi ya da sıfırlanmasında ve programlama işlemlerinde çıkış
amacıyla kullanılır.

Yangın / itfaiye butonudur. Yangın durumunun Alarm Merkezi’ne hızlıca bildirilmesi
için kullanılır.

Ambulans butonudur. Acil sağlık sorununun Alarm Merkezi’ne hızlıca iletmesi için
kullanılır.

Panik butonudur. Mekanda acil bir panik durumu olduğunda Alarm Merkezi’ne hızlıca
bildirilmesi için kullanılır. 

LCD ekranlı tuş takımlarında gerekli yönlendirmeler Türkçe olarak yapılmaktadır.
(Arıza durumları, işlemlerin yönlendirilmesi işlemleri gibi...)
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å Sistem Ana Menülerine Giriş (GE)

0 TON ................ Şifre Paneli Sesini Arttırır / Azalt*
1 CHIME .............................. Kapı Zili Fonksiyonu*
2 SERVICE .................. Sistem Problemini Görme*
3 MEMORY .................... Alarm Hafızasını Görme*
4 TEST ............................................ Sistem Testi*
5 CODES ................................... Şifre Değiştirme*
6 AUTHORITY ................ Sistem Kullanıcı Yetkileri*

8 PROGRAM .................................. Programlama

BYPASS .................... Bölge Devre Dışı Bırakma
*

7 YANGIN .................... Yangın Sistemini Sıfırlama*

ÖNEMLİ NOT: Kare ve yıldız tuşlarını takiben yapılan kodlamalarda
tuşlara sadece bir kere ve arka arkaya basılması gerekmektedir.
İki ayrı tuşa aynı anda basılarak yapılan herhangi bir programlama
sistemde mevcut değildir.
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å Genel Kurma

Sistem, sadece READY ışığı (Yeşil) yandığı zaman kurulabilir. READY ışığının yanması, sistemin
kurulmaya hazır olduğunu, sistem bünyesindeki bölgelerin aktif olmadığını belirtir.

Sisteme doğru şifre girildikten sonra, sistem tarafından, kullanıcıya tanınan çıkış süresi (Exit
delay) başlar. Çıkış süresi bitene kadar, belirtilen kapıdan çıkış yapılmalıdır. Böylece, sistem
kurulmuş olur ve READY ışığı sönerek kurulum durumuna göre AWAY / STAY / NIGHT buton
ışıklarından birisi yanar. Çıkış süresi isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.

Yanlış şifre girilir ise # tuşuna basarak şifre panelinden giriş işlemine en baştan başlanabilir.

Sistem, şifre panelleri yardımıyla farklı şekillerde kurulabilir.

å Dışarıda (Away) Kurma

Mekan içerisinde kimsenin olmadığı durumlardaki (Genel) kurma tipidir. Tüm bölgelerin ku-
rulmasını sağlar. “Away - Dışarıda” modunda kurmak için giriş şifresi girilir ve çıkış süresi
içinde dışarı çıkılır.

Giriş şifresi yanlış girilirse # tuşuna basılıp işlem tekrarlanır. Çıkış süresi bitince sistem tümüyle
kurulmuş olur.

Hızlı kurma butonları ile sistemi kurmak için dışarıda kurma butonuna ya da away buto-
nuna ard arda iki kez basılır ve çıkış süresi içinde dışarı çıkılır. 

å Alarm Sistemi Kurma (GE)
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å İçeride (Stay) Kurma

Önceden belirtilmiş tüm çevre bölgelerinin kurulmasını, ancak içerideki bölgelerin (stay/away
tanımlanmış bölgelerin) kurulmamasını sağlar. Mekan içinde kişiler varken dışarıda giriş alan-
larının korunması durumundaki kurma tipidir.

Giriş şifresi girilir ve çıkış süresi içerisinde dışarıya çıkılmadığı takdirde sistem “İçeride (Stay)”
modunda kurulur.

“Stay” durumunda, aktif olan ve pasif olan bölgeler programlanmış olmalıdır. Stay konumda
kurulum yapılır ise “Stay” programlanmış bölgeler otomatik devre dışı moduna geçer.

Mekan içinde bulunduğunuz sürelerde alarm sisteminizi kurmak istiyorsanız, bu isteğinizi mut-
laka teknik servise bildiriniz.

Hızlı kurma butonları ile sistemi kurmak için evde kurma ya da stay butonuna ard arda
iki kez basılır ve çıkış süresi içerisinde dışarıya çıkılmadığı takdirde sistem, “Ev İçi (Stay)” mo -
dunda kurulur.

å Gece Kurma

“Stay” kurma ile aynıdır fakat tek farklı yönü giriş kapısı açıldığında süre vermeden alarm
çaldırmasıdır. “Stay” modunda ise giriş kapısından girildiğinde sistem giriş süresi verir. Gece
kurulumu butonları ile sistemi kurmak için gece kurma ya da Night butonuna ard arda iki
kez basılır.

å Alarm Sistemi Kurma (GE)
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Sistem, şifre panelleri yardımıyla kapatılabilir. Sistem kuruluyken şifre paneline geçerli şifre -
lerden biri girildiğinde sistem kapatılmış olur. Hatalı bir işlem yapıldıysa # tuşuna basılıp işlem
sıfırlanır ve tekrar şifre girilir.

Şifre paneline ulaşmak için, giriş süresi veren kapıdan giriş yapılmalıdır. Giriş süresi veren
bölgeden giriş yapıldığında, daha önceden ayarlanan süre içinde doğru şifrelerden birinin sis-
teme girilmesi gerekir, aksi takdirde alarm çalar.

å Sirenleri Susturmak

Sisteme bağlı sirenleri susturmak için geçerli şifrelerden biri girilmelidir.

Siren yangın dedektörlerinden dolayı çalıyor ise, doğru şifre girildikten sonra tuşlarına
basılarak yangın sistemi dedektörleri iptal edilmelidir.

7*

å Alarm Sistemi Kapama (GE)
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å Uzaktan Kumanda (GE)

Alarm sistemini, şifre paneli kullanmadan kurma ve kapa-
mada kullanılır. Üzerindeki butonların çalışması için 3 sn.
süreyle basılı tutulması gerekir.

Dışarıda kurma

Kapatma

İçeride kurma

Birlikte basıldığında Panik butonu görevi görür

Birlikte basıldığında Ambulans butonu görevi görür
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Bölge devre dışı bırakma özelliği, sistem kurulduğunda belli bölgelerdeki dedektörlerin devre
dışı bırakılması için kullanılır. Devre dışı bırakılan bölgeden gelen alarmlar, sistem tarafından
dikkate alınmaz.

Devre dışı bırakma tuşlarına basılarak devre dışı bırakma bölümüne girilir. Ardından devre dışı
bırakılacak bölgelerin numarası girilir. (Örn: 6 nolu bölge için LED şifre panelinde 6; LCD şifre
panelinde ise 06 tuşlanır.) Devre dışı bırakma yapıldığında, devre dışı bırakılan bölgelerin ışıkları
yanık konuma geçecektir. (Hatayla devre dışı bırakılan bölgeler için aynı işlem tekrarlanarak
devre dışından çıkarılır.) Birden fazla bölge devre dışı bırakılacaksa her bölge numarasından
önce BYPASS tuşuna basılmalıdır.

Devre dışı bırakılmış bölgeleri bu özelliğinden çıkarmak için aynı işlemler tekrarlanır.

Devre dışı bırakma işlemi sistem kurulmadan önce yapılmalıdır. Sistem kuruluyken devre dışı
bırakılamaz. Her sistem, kurma-kapama sonunda, devre dışı bırakılan bölgeleri sıfırlar. Yapıla-
cak tüm kurma-kapamalardan önce yeniden devre dışı bırakma yapılmalıdır. 

[BYPASS] + Devre dışı bırakılacak bölge numarası + [BYPASS] + #

å Bölge Devre Dışı Bırakma (GE)
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Şifre panelindeki SERVICE  ya da sarı ışığın yanması, sistemde bir problem/arıza oldu -
ğunu belirtir. Problem/arıza giderilene dek şifre panelindeki SERVICE ışığı yanık kalır. Arızanın
nedenini görmek için ve tuşlarına basılmalıdır.

Bu tuşlara basıldıktan sonra yanan LED numarası arızanın nedenini belirtir.

(1) numaralı LED yanık ise : Teknik servise haber verilmelidir. (Akü bitmesi, sistem arızası vs.)

(2) numaralı LED yanık ise : Bölge tamper hatası vardır. Tamper hatası, dedektörün ana panel
ile haberleşemediğini belirtir.

(3) numaralı LED yanık ise : Bölge pili azalma problemi vardır. Bu problem kablosuz modüller
için geçerlidir. [3] tuşuna bir kere daha basıldığında, pili azalan bölgelere karşılık düşen LEDler
yanar.

(4) numaralı LED yanık ise : Kablosuz bölgelerde denetleme kaybı olduğunu gösterir. [4]
tuşuna basarak hangi bölgede problem olduğu görülür.

(5) numaralı LED yanık ise : Zone (bölge) hatası vardır. En az bir bölge TROUBLE (hata) du-
rumundadır. Bir kere daha [5] tuşuna basılarak sorunlu bölge incelenir. Bu durumda yanan
LED hata veren bölgeyi belirtir.

(6) numaralı LED yanık ise : Telefon hattında problem vardır. Telefon hattı kesilmiş, kopmuş
veya iptal olmuş demektir.

(7) numaralı LED yanık ise : Yoğun telefon trafiğinden dolayı Alarm Merkezi ile bağlantı ku-
rulamıyor demektir. Hatlardaki yoğunluğun azalmasının ardından arıza durumu dü zelecektir.

(8) numaralı LED yanık ise : Sistemin saat ve tarihinin sıfırlandığı belirtilir. Sistem saati tekrar
girilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Sisteminizde, bilginiz dışında oluşan her türlü hata veya arıza durumunda Alarm
Merkezi’ni arayınız.

* 2

å Sistem Arızalarını Görme (GE)
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Alarm sistemi, oluşan tüm alarm durumlarını hafızasında tutma özelliğine sahiptir. Alarm sis-
temi, hafızada kayıtlı olan alarm bölgelerini kurma işlemi yapılana kadar saklı tutar.

Alarm sinyallerinin kaynağı olan bölge numaralarını görmek için tuşlarına basınız.

Bu tuşlara basıldıktan sonra alarm gelen bölgelere karşılık gelen numaraların ışıkları yanacaktır.
Ardından tuşuna basılır. tuşu READY / HAZIR durumuna dönmek için kullanılır.

Alarm hafızası sistemin her kuruluşunda sıfırlanır. Böylece alarm hafızasına bakıldığında sadece
son kurulmadan sonra meydana gelen yeni alarm görülür.

* 3

# #

å Alarm Hafızası (GE)
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Alarm kapalıyken belli bir pencere ya da kapı açıldığında, kapı zili niyetine bir uyarı sesinin
şifre panelinden çıkması için kullanılan fonksiyondur. İstenilen kapı ya da pencere bu tipte kul-
lanım için programlanabilir.

Kapı zili fonksiyonunu dilediğiniz kapı ya da pencerede kullanabilmek için teknik servise istek-
leriniz doğrultusunda bilgi veriniz.

Kapı zili fonksiyonunu ve tuşlarına basarak aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. Kapı
zili fonksiyonu aktif hale gelmiş ise tuş takımından işlem onayına dair 1 adet bip sesi duyulur
ve CHIME Led’i yanar.

* 1

å Kapı Zili Fonksiyonu (Door Chime) (GE)
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Sistemi kurmak, sistemi kapatmak ve sirenleri susturmak için giriş şifreleri (Access Codes)
kullanılır. Doğru şifrelerden biri girildiğinde kesik kesik bip sesi, yanlış şifre girildiğinde ise uzun
bir bip sesi duyulur. Sistemde kullanılabilir 1 adet master (ana), sisteminize göre 8 veya 99
adet kullanıcı şifresi ve 2 adet tehdit altında zorunlu giriş şifresi vardır. Sadece master şifre
kullanılarak kurma - kapama haricindeki sistem ayarlarına müdahale edilebilir. Master şifreniz,
teknik servisiniz tarafından sistem kurulumunda size verilecektir. Standart fabrika ayarı master
şifreniz 1234’tür. Tüm kullanıcı şifrelerini oluşturma yetkisi sadece master şifrededir. Şifreler
standart olarak 4 hanelidir. İhtiyaç duyulması halinde teknik servis tarafından 6 haneye çıkartıla-
bilir.

å Giriş Şifreleri (Access Codes) (GE)

å Master - Ana Şifrenin Değiştirilmesi

Şifreler, tuş takımı kullanılarak değiştirilir. Ana şifre, sistemdeki 01 kod numaralı şifredir. Ana
şifre silinemez. Sistem yeni kurulduğunda geçerli olan ana şifre 1234’tür. 

[Ana Şifre] [Yeni Ana Şifre] 

ÖNEMLİ NOT : Güvenliğiniz için mutlaka master şifrenizi değiştiriniz. Master şifreyi, yetkili kul-
lanıcılar haricinde, giriş çıkış amaçlı kullanılmak üzere kesinlikle alarm sistemi kullanıcılarına
vermeyiniz.

* 5 0 1 # #
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å Giriş Şifreleri (Access Codes) (GE)

å Yeni Giriş Şifresi Tanımlama

Giriş şifreleri, sisteminize göre 02-09 veya 02-99 kod numaraları arası olan şifrelerdir. Kod
numaraları iki basamak olarak girilmelidir. Yeni şifrelerin girilmesi için:

[Ana Şifre] [Kod numarası] [Yeni Giriş Şifresi] * 5 # #

å Mevcut Giriş Çıkış Şifresinin Silinmesi

Sistemde varolan bir şifrenin silinmesi için:

[Ana Şifre] [Kod numarası] * 5 * # #* * *
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å Sistem Saati İle İlgili İşlemler (GE)

å Saat Ayarı

[Ana Şifre] [Saat] 

Saat, 4 haneli olarak 24 saat (0000-2359 arası) formatında girilir. (örn: 1335).

* 9 # #7

å Tarih Ayarı

[Ana Şifre] [Gün No] [Ay] [Gün] [Yıl] 

Gün No: Ay: Gün: Yıl:
1- Pazar 01- Ocak 01-31 04, 05..
2- Pazartesi 02- Şubat
3- Salı ...
4- Çarşamba 12- Aralık
5- Perşembe
6- Cuma
7- Cumartesi

Örnek: 15 Ocak 2005 Pazartesi ayarlanması;

*96 Ana Şifre 2 01 15 05 

şeklinde programlanır.

* 9 # #6

# #
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Genellikle yangının çıkışı ile öldürücü hale gelmesi arasında çok az bir zaman vardır. Bu nedenle
korunan mekanda bulunan kişilerin tehlike anında tahliye edilmeleri için gerekli olan planlama
önceden mutlaka yapılmalıdır.

Yangın tahliye planlamasında dikkate alınması gereken önemli noktalar şunlardır:

3 Tüm pencere ve kapılarınızın kolayca açılıp - kapanabilir olduğundan emin olun. Boya ne-
deniyle menteşesi sıkışmış ya da kilitli kalmış pencere ve kapı bulundurmayınız.

3 Korunan mekanı kimlerin kullandığı ve kullanabileceği dikkate alınmalıdır. Çocukların çıkışını
engelleyecek yükseltilerden kaçınmalı, sağırlar için ışıklı uyarılar konulmalıdır.

3 Çıkış kapısı yerden yüksek ise kaçış amacıyla merdiven ya da ip kullanılması gerekebilir.

3 Çıkış kapılarının önlerinin geçişe müsait olduğundan emin olun. Kutu, mobilya ya da kış
aylarında yoğun kar kütleleri çıkışı zorlaştırarak kaçışı engelleyebilir.

3 Yangın durumunda mekan içerisinde değerli eşya gibi size zaman kaybettirecek şeyleri ara-
maktansa bir an önce çıkış yapılmalıdır. Dışarı çıkan kişi kesinlikle mekana tekrar giriş yap-
mamalı ve itfaiye beklenmelidir.

3 Yangın kaçış planınızı genel görünür bir yerde muhafaza ederek, herkesin plandan haberdar
olmasını sağlayınız.

3 Yangın sisteminizin çalıştığından emin olmak için haftalık olarak sisteminizi test ediniz. Olası
her türlü problemi teknik servisinize bildiriniz.

Daha profesyonel bir yangın planı için mutlaka yerel itfaiye departmanından yardım alınız.

å Yangın Kaçış Planı
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Normal kullanım şartları altında sisteminiz minimum bakım gerektirir. Bakım aşamasında dikkat
edilmesi gereken hususlar:

3 Sistemin alarm panelini ve ekipmanlarını kesinlikle yıkamayınız. Toz alma işlemi için ekip-
manların sadece dış yüzeylerinin kuru bir bezle silinmesi yeterli olacaktır.

3 Kablosuz sistemler için pil seviyesi otomatik olarak sistem tarafından kontrol edilerek prob-
lem anında merkeze ve şifre paneli yoluyla kullanıcıya haber verir. Yine de maksimum 2 yıl
içerisinde tüm sistem pillerinin değiştirilmesi gerekmektedir.

3 Alarm sistemine ait ekipmanların temizliği ve bakımı için mutlaka teknik servisinize haber
veriniz.

ÖNEMLİ NOT : Sisteminize ait dedektörlerin temizlik ya da taşınma amacıyla sökülmesi,
döndürülmesi ya da hareket ettirilmesi sisteminizin güvenliğini tehlikeye atacaktır. Bu nedenle
Teknik Servise danışmadan kesinlikle dedektörlere müdahale etmeyiniz.

å Bakım
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Alarm Merkezi’ne alarm sisteminiz hakkında arıza bildiriminde bulunmadan önce aşağıda
bildirilen hususları mutlaka kontrol ediniz. Aksi takdirde garanti süresi dikkate alınmaksızın,
servis masrafları tarafınıza faturalandırılacaktır.

3 Alarm sisteminizin bağlı olduğu mekanda elektrik var mı?

3 Alarm sisteminizin bağlı bulunduğu sigorta ya da ana sigorta atmış ya da indirilmiş mi?

3 Alarm sisteminizin Alarm Merkezi’ne bağlanmak amacıyla kullanıldığı telefon hattı aktif du-
rumda mı?

3 Alarm sisteminizin Alarm Merkezi’ne bağlanmak amacıyla kullandığı telefon hattında bor-
cundan dolayı ya da Telekom kaynaklı herhangi bir kesinti var mı?

Alarm sisteminizin olağan çalışmasını engelleyebilecek yukarıdaki durumların kontrolünün
ardından, sorununuz hala giderilmemiş ise teknik servisi arayınız. Teknik servis yetkili eleman-
larının kontrolü dışında, kesinlikle sistem ekipmanlarına müdahalede bulunmayınız.

å Servis Çağırmadan Önce
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Soru: Alarm sisteminde telefon hattı problemim olmamasına rağmen sıkça 4 numaralı problem
/ hata ışığı yanıyor.

Cevap: 4 numaralı arıza yoğun telefon hattı trafiğini işaret eder. Telefon hattında herhangi bir
kesinti problemi olmamasına rağmen gerek bölgesel, gerekse genel telefon hattı trafiğinden
dolayı sistem sinyal gönderememiştir. Gün içerisinde sorun kendiliğinden kaybolmaz ise Alarm
Merkezi’ni arayarak test yapınız.

Soru: Geceleri sıkça Alarm Merkezi tarafından akü azalması ve elektrik kesintisi sinyali
bildiriliyor.

Cevap: Sistemin bağlı bulunduğu sigorta ya da ana sigorta kapatıldığı takdirde sistem aküden
çalışmaya başlayacak bir süre sonra azalma sinyali gelecektir. Kesinlikle bu sigortayı kapat-
mayınız.

Soru: Alarm Merkezi açma / kapama kontrolü nedir?

Cevap: İş yerleri için verilen bu hizmette mekanınız belirtmiş olduğunuz çalışma saatleri dışında
açılırsa ya da yine belirtmiş olduğunuz kapanış saatinde hala iş yeriniz kapatılmamış ise Alarm
Merkezi operatörleri tarafından yetkili kullanıcıya bilgi verilerek onay alınır. Bu hizmetten yarar-
lanabilmek amacıyla mutlaka açılış - kapanış saat bilgilerinizi Alarm Merkezi operatörleri ile
güncelleyiniz.

å Sıkça Sorulan Sorular
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Soru: “Kablosuz Hareket Dedektörüm” algılama yapmıyor.

Cevap: “Kablosuz hareket dedektörleri” pil ile çalıştıklarından 3’er dakikalık uyku modu adı
verilen bir sistem kullanırlar. Bu çalışma prensibi gereğince dedektör bir algılama yaptıktan
sonra ikinci bir algılama için 3 dakika bekleyecektir. Güvenlik konusunda problem yaratmayan
bu özellik uzun pil ömrü için bir gerekliliktir. Algılama yapmadığına inandığınız kablosuz hareket
dedektörünüz için, algılama bölgesinde 3 dakika boyunca herhangi bir hareket olmasını önle -
yerek bekleyiniz. 3 dakika süreli beklemeden sonra dedektörünüzün önüne geçerek algılama
yapıp yapmadığını test ediniz.

å Sıkça Sorulan Sorular


