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Giris

Magellan ve Kilavuz Hakkinda
Magellan,montaji basit ve hizli olacak sekilde tasarlanmistir.
Kolay bir sekilde kutudan çikarilir.Konsolun ve kablosuz aktaricinin 
montaji yapilir.Elektrik verilir ve Magellan kullanima hazirdir.
Magellan basit güvenlik montaji için istenen ayarlari girilmis olarak 
önceden programlanmistir.

Magellanin bazi özelliklerinin programi hizli montaj menüsünden
veya bölüm programlarindan yapilabilir.Magellanin konsolunun
montajinda ve standart güvenlik montajinda istenen temel programi
hizli ayar kismindan yararlanarak (sayfa 6 )çabuk sekilde yapabi-
lirsiniz.Diger tüm kisimlar (sayfa 8 - 35) ileri bölüm programlari
içindir.Tüm öteki kisimlar ise istenebilecek daha ileri ayarlar için
degerli bilgileri içerir.

Montaja baslamadan önce kilavuzu bastan sona dikkatlice 
okuyunuz.

Açiklamalar

Özellikler

Besleme Girisi:            AC*: 9Vac, 1A/9VA trafo veya 
16.5Vac, 20VA trafo

veya

DC: 12Vdc den 18Vdc'ye kadar güç kaynagi

Güç Kaynagi  :     AC girisiyle: 600mA

veya

DC girisiyle : 400mA

Akü      : 7.2Vdc, 1.8 to 2.0Ah NiMH sarj edilebilir
akü paketi (Paradox Security Systems'den 
temin edilebilir)

PGMs: 2 N.O. sabit röle ( polarize olmayan )
Dahili Direnç - 16  (max.)
Max.Güç Sarfiyati - 50mA

* Magellan konsolunda 9Vac 1A/9VA trafo kullanmaniz tavsiye
edilir.Konsol 9Vac trafo  kullanildiginda,16.5Vac'tan kullanimina
göre daha az isinir.

Bu sembol baska bir bölüme,kilavuza yada rehbere
basvurmaniz için sizi yönlendirir.

Bu sembol bir uyari yada önemli bilgiye yönlenmenizi 
saglar.

Bu sembol sizi bir hatirlatma yada öneriye yönlendirir.

[DATA] = - Burada gösterilen Text sizi konsoldaki keypad ile  
girilen data yada program bilgisine yönlenmenizi
saglar.

- Burada gösterilen Text basilacak özel bir tus oldugunu
hatirlatir.

KAMİL

KAMİL

KAMİL

KAMİL
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Hizli Ayarlar

Baslarken

1. Ilk çalistirma sonrasi,montaj
menüsüne girmek için [STA RT] 
tusuna basiniz.

2. Ekranda ilk menü opsiyonu görünür.
[NEXT] tusuna basarak  “User
Profile” menüsüne giriniz.

Kullanici Programlama

1. “User Profile” menüsünden, 
[OK]'e basiniz..

2. Hangi kullaniciyi seçtiginizi be-
lirlemek için [NEXT]'i seçiniz.Istenen
kullanici göründügünde [OK]'i seçin
ve asagidaki menülerden ayarlayin:
- Access Code(Giris kodu)
- User Label(Kullanici Adi)
- Remote Control(Uzakt.Kumnda.)
Islem bittiginde sonraki menü
opsiyonu ekranda belirir(bakiniz altta
Merkez Istasyon Rapor Gönderme)

Daha fazla konsolun uzaktan kumanda program bilgisi için
19.Sayfadaki Kablosuz Programlama kismina bakiniz.

Merkez Istasyon Rapor Gönderme

1. “Communicator” menüsünden 
[OK]'e basiniz.

2. [OK]'ebasin ve ayar için asagidaki 
menüleri takip edin :
- Telephone numbers(Tel.No.lari)
- Account Number(Abone No.) 
- Report Format(Rapor Formati)

3. Islem bittiginde sonraki menü 
opsiyonu ekranda belirir.(NEXT)'i
seçerek sonraki menü olan
''''Zone Profile”'i görebilirsiniz.

Konsolun haberlesme özellikleri hakkinda daha fazla bilgi 
için 26.sayfadaki Rapor Gönderme ve Telefon Arayici
ayarlari bölümüne bakiniz.

Zon Ekleme ve Programlama

1.. “Zone Profile” menüsünden, 
[OK] tuslayiniz.

2. (NEXT)'i tuslayin.Seçmek istediginiz
zon numarasi ekrana gelince (OK)'i
tuslayarak  seçtiginiz zonu 
ekleyin.

3. Seçilen zona tanitmak için
kablosuz aktaricida tamper switch'e 
basiniz.Ayarlanacak menüler
asagida belirtilmistir :
- Zone Label (Zon Adi)
- Zone Type (Zon Tipi)
- Other Zones(Diger Zonlar)

Islem bittiginde sonraki menü ekranda belirir.(NEXT)'e
“System Test” menüsünü görene kadar tiklayin yada [5] key 
tusuna basarak System Test” menüsüne direk giris yapabilirsiniz.

Konsoldaki zonlarin programlamasi hakkinda daha detayli bilgi
icin sayfa 15'teki Zon Programlamalari bölümüne yada 
19.sayfadaki kablosuz programlama bölümüne bakabilirsiniz.

Zon Iptalleri (Delete Zones)

1.  “Zone Profile” menüsünden, 
[OK]'e basin..

2. Silmek istediginiz zona girmek için 
[N EXT]'e basiniz and istenen zon
numarasi ekranda belirince [OK]'e
basiniz.

3.  [YES]'e basiniz..

4. [YES]'e basiniz.. Baska zon iptali için
 [YE S]'e tekrar basiniz ve 2'den 4'e
kadar olan adimlari tekrar edin.

Islem bitirildiginde sonraki menü opsiyonu ekranda belirir. 
[NEX T]'e sürekli basarak “System Test” menüsüne ulasabilirsiniz yada 
(5) no.lu tusa basarak “System Test” menüsüne direk ulasabilirsiniz..

KAMİL
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Zon programlari ile ilgili daha fazla bilgi için Sayfa 15 
Zon Programlama kismina  ve Kablosuz Programlamasi
için sayfa 19'a bakiniz.

Magellan Sisteminin Testi  (System Test)

1.  “System Test” menüsünde, 
[OK]'e basiniz.

2. (Next)'e basarak hangi testi 
isrediðinizi seçin ve (OK) tusuna
istediginiz test ekrana gelince basin.
Asagidaki testlerden birini uygula-
yabilirsiniz:
- Zone tests(Zon)
- Remote control tests(Uz.Kum.)
- Reporting tests(Rapor)
- Hardware tests(Donanim)

(OK)'e bastiktan sonra Magellan testi baslatacaktir veya LCD 
ekranda ne yapmaniz gerektigini belirtip sizi yönlendirecektir.

UYARI! Donanim testi esnasinda hoparlör ve Sirenlerde
test edilir. Magellan konsola test sirasindaçok fazla 
yaklasmaniz duyma bozukluklari yasamaniza 
sebep olabilir.

Islem bittiginde bir sonraki menü ekranda belirir.(NEXT) tusuna 
 “Passwords” menüsünü görene kadar devamli basin yada
(8) no.lu tusa basarak hemen  “Passwords” menüsüne giriniz.

Sifreler (Passwords)

1.  “Passwords” menüsünden, 
 [OK]'e basiniz.

2. (NEXT)'i secerek istediginiz  
montajci sifresini yada kodunu seçin. 
Girdiginiz sifre ekrana gelince (OK) 
tusuna basarak sifreyi sabitleyin.
Girilen sifreler asagidaki 
sekilde programlanbilir :
- Installer code (Montajci Kodu)
- Maintenance code (Bakim Kodu)
- Panel ID (Panel Kimlik)
- PC Password (PC Sifre)

Islem bittiginde ekranda sonraki menü belirir. (NEXT) 
tusuna “User Profile” menüsünü görene kadar basabilir yada  
(2)'ye basarak “User Profile” menüsüne direk girebilirsiniz.

Konsolun sifreleriyle ilgili daha fazla bilgi icinSayfa 14'teki 
kullanici kodlari bölümüne bakiniz ve sayfa 35'te Winload
Yazilim Ayarlarine bakiniz.

Uzaktan Kumanda Tanitilmasi (Assigning Remote Controls)

1.  “User Profile” menüsünde, 
 [OK] tusuna basiniz.

2. Istediginiz kullaniciya ulasana  
kadar(NEXT)'e basiniz ve sonra (OK)'e
basiniz.Kullanici Giris kodu ve adini 
programlamak için ekrandaki talimatlari
takip ediniz.

3. [YES]'e  basiniz ve sonra ekranda
görülen talimatlar izlenerek uzaktan
kumandalarin kullaniciya tanitimini yapiniz. 

4.Uzaktan Kumandanin tanitilmasi 
bittikten sonra, (YES)'e basiniz ve 
diger  kumandanin baska kullaniciya tani-
tilmasi için 2'den 4'e kadar olan islemleri  
tekrar yapin.[NO]'ya basarak çikin.

Zaman ve Tarih (Time and Date)

1. (MENU) tusuna basininiz.

2. (NEXT) tusuna basarak ''Time and Date'' 
menüsüne girin ve (OK) tusuna basin yada 
(3) tusuna basarak ''Time and Date''
menüsüne dogrudan girebilirsiniz.

3. Zaman formatini seçin(12Sa-
saati or 24Sa-saati) sonra 
zamani girin. (OK)'e basin.
Islem bitince tarihi girin.

4.Tarih programina ilk 4 rakamli yili
girerek baslayin, izleyen 2 rakam aydir.
Son çikan 2 rakam gündür.
Islem bitiminde(OK)'e basiniz. 
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Montaj

AC Besleme
Magellan konsolunun çalismasi icin 9Vac (1A/9VA) - 16.5Vac (20VA) 
arasi trafo kullanimi gereklidir.Sayfa 8 sekil 1 deki gibi trafoyu
konsolun AC terminallerine baglayiniz ve konsola beslemeyi 
veriniz.

Magellan DC Besleme ilede çalisir
Konsola beslemeyi vermek için 12Vdc-18Vdc'yi AC terminaline
baglayiniz.

Tafoyu çalistirmek için dügme-kontrollü harici çikis
kullanmayiniz.

Sekil 1: Trafo Baglantisi

Akü Paketi
Magellan'a elektrik kesilmelerinde devreye girmek üzere akü 
baglayabilirsiniz. 7.2Vdc 1.8 - 2.0Ah NiMH (Nickel Metal Hydride) 
sarj edilebilir akü paketi orjinal ambalajda mevcuttur. 
Akü baglantisi Sayfa 8 Sekil 2'deki gibidir. 

Aküyü AC beslemeyi verdikten sonra baglayiniz.

Sekil 2: Akü Baglantisi

Sekil 2: Akü Baglantisi

Telefon Hatti Baglantilari 
Magellan konsolunun bir telefon hattina direk baglantisi,PTT 
hattinin Magellan konsolunun telefon arayicisina baglantisiyla 
yada bir standart 4-pin RJ-11 kabloyu telefon soketinin
standart tel.duvar jakina baglanmasiyla gerçeklesir.

Direk Baglanti
Telefon hatti baglantisi RJ31X jaki üzerinden sayfa 8  
sekil 3'te görüldügü gibi yapilir.

Sekil 3 : Telefon Hatti Direk Baglantisi

9Vac (1A/9VA) - 
16Vac (20VA) 

trafo

Dügme-kontrollü
çikis kullanmayiniz

Trafonun kablolarini ACterminallerine baglayiniz.

Magellan konsolunun arkadan 
görünüsü

Magellan konsolunu arka yüzünün kismi görünüsü

Akünün soketini  
BATT yazan konnektöre 
baglayiniz.

1.

Aküyü yatay olarak yuvaya yerlestirin.

Akünün kablo soketini taktiktan sonra
kablolari özel tasarim yuvasina
yerlestirin.

2.

3.

Islem bittikten sonra 
kapagi kapayiniz.

4.

Magellan konsolunun arka
yüzünün kýsmi görünüsü

Telefon hatti baglantisi:

1. RJ31X'i  R-1,T-1
 RING ve TIP terminallerine 
sagdaki gibi baglayiniz 

2.. PTT hattinin kablolarini  
ve ev telefonunun kablolarini
RJ31X'e baglayiniz.

Magellan konsolunun arkadan
görünüsü.



Paradox Magellan Sistemleri 9

Magellan Konsolu acil bir durum oldugunda 
hatti kesip,hat üzerinden sinyal gönderebilmelidir.
Bu özelligini baska cihazlar(tele-sekreter,telefon 
bilgisayar modemi vb.) kullanimdayken bile çalistira- 
bilmelidir.Bunu yapmasi için  cihazlarin Magellan
Konsolunun RJ31X jakina  bagli ve elektronik olarak 
seri seklinde tüm cihazlarin ayni hatta bagli olmasi   
gereklidir.Dogru montaj sekli asagidaki semada 
gösterilmektedir.Bu talimatlarla ilgili herhangi bir 
sorunuz varsa,RJ31X jaki baglantisini telefon servis
saglayiciniza basvurarak ögrenebilirsiniz.

Hat Soketi Baglantisi
Magellan konsolu telefon hattina,konsoldaki hat soktindende
baglanabilir. Sayfa 9 sekil 4'te bu metodu kullanarak baglantiyi
ve bu konuyla ilgili detayli bilgiyi bulabilirsiniz.

Hat soketiyle baglantiyi kullandiginizda ve telefon hatti
ortak kullanimda ve mesgulse (örn.birisi telefonda
konusuyor) konsol merkez gözlem istasyonuyla haberlesme
yapamaz.Bu durumda telefon hatti baglantisinin Direk
baglanti metoduyla (sayfa 8) yapilmasi gereklidir.

Sekil 4: Hat Soketi Baglantisi

Programlanabilir Cikislar (PGMler)
Magellan'da iki adet 50mA sabit(solid-state)röleli PGM çikisi vardir. 
Sistemda özel bir durum olustugunda, PGM isiklari yakmaya,
garaj kapilarini açmaya,vb. programlanabilir. Daha fazla bilgi 
için Sayfa 32'deki Programlanabilir Çikislar bölümüne basvura-
bilirsiniz.

Magellanin PGM çikis baglantisini Sayfa 9 Sekil 5 Method 1'de 
görüldügü gibi yapiniz.Magellanin üstünde güç kaynagi yoktur.  
Besleme harici güc kaynagiyla verilmektedir.Bölüm 90 seçenekler
7 ve 8'deki programlamaya göre (sayfa 32 PGM normal durum) 
PGM çikislari N.O.(Normal olarak açik) yada N.C.(Normal olarak 
kapali) olur. 

Magellan’in PGMleri maksimum 50mA kaldirir.PGMdeki akim 
maksimum güç sarfiyatini asarsa Sayfa 9 Sekil 5 Metod 2'de 
görüldügü gibi bir harici röle kullanilabilir.

Cihazi Magellanin PGM çikisindaki normal duruma uyan bir
harici rölenin çikis terminaline baglayiniz.Örnegin,PGM 1'in
normal durumu N.O. ise cihazi harici rölenin N.O.terminaline
baglayiniz.

Sekil 5: PGM Baglantilari

4-pin 
RJ-11 
kablo

Magellan konsolunun arkadan görünüsü 1

2

1.Magellan konsolunun hat soketine 4-pin RJ-11
kablosunun erkek soketini sokunuz. 

2. RJ-11 kablonun diger erkek soketini standart
telefon duvar prizine sokunuz.

Harici
Güc Kaynagi

Ampul vb.gibi
cihazlar 
.

Ampul vb.
gibi cihazlar

Harici
Güc Kaynagi

Metod 1

Metod 2

Magellan konsolunun arkadan görünüsü

Magellanin PGM çikislarinin baglantisi asagidaki metodlardan birisiyle yapilir 

Metod 1 (Akim 50mA'den azsa kullanilir): 
1. PGM çikislrinden birini baglantisini cihazin giris terminallerinden birine baglayiniz. 
2.Cihazin diger giris terminalini güç kaynaklarindan birinin giris terminaline 

baglayiniz. 
3. Güç kaynaginin ikinci çikis terminalini PGM çikisinin ikinci terminaline

baglayiniz..

Metod 2 (Akim 50mA'i asiyorsa kullanilir):
1. PGM'nin çikis terminalini rölenin giris terminaline baglayiniz.
2.  N.C. veya N.O. terminalini (ne kullandiginiza bagli)) cihazin giris terminaline

baglayiniz.
3. Cihazin diger giris terminalini güc kaynaginin çikis terminaline  

baglayiniz. 
4. Güç kaynaginin ikinci çikis terminalini rölenin COM terminaline baglayiniz.

Harici
röle
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Kablolu Zon Baglantilari
Magellana iki adet kablolu zon baglantisi yapilabilirMagellan'in
zon terminallerine kapi kontagi gibi kablolu cihazlar baglanabilir. 
Baglanti için Sayfa 10 Sekil 6'ya bakiniz ve lütfen asagidaki
talimatlara dikkat ediniz:
• Yalnizca zon 15 ve zon 16 kablolu zon 1 ve zon 2 olarak 

programlanabilir.
• Adres (95) opsiyon (1) ve (2) iki adet kablolu zonun 

kullanilmasi için gereklidir. Daha fazla bilgi için sayfa 18'deki
Zon 15 ve 16 kablolu zona dönüsür kismina bakiniz.

• Bu cihazlarin baglantisi yapildiktan sonra, zon tanimlalari
yapilmalidir. Daha fazla bilgi icin sayfa 15'teki Zon Programlama
bölümüne bakabilirsiniz

• Kablolu zonlara dirençli baglanti yapilmalidir.

Magellanin kablolu zon girislerine kablolu kapi kontagi baglana-
bilir olsa bile,güç kaynagi istemeyen cihazlar(standart manyetik  
kontak) baglanmalidir.Magellanin harici güç kaynagi olmadigi için 
bu cihazlarin çalistirilmasinda harici güç kaynagi kullanimi gereklidir.

Sekil 6: Kablosuz Zon Baglantilari

X10 Aktarici Baglantisi    (Yalniz MG-6060)
Magellan X10 kominikasyon protokolünü destekler. X10  bir      
haberlesme protokoludur.Elektrikli cihazlarin (lambalar vs.) uzaktan
kontrounu saglar. Haberlesme standart ev tipi elektrik kablolamalari
üzerinden aktaricilar ve alicilar sayesinde yapilir.Ev otomasyonu
için X10 aktariciyi Sayfa 10 Sekil 7'deki gibi baglanti yapiniz.

Magellan X10 kulanim talimatlarini görmek için
www.paradox.ca  web adersiden yararlanabilirsiniz. 

Sekil 7: X10 Aktarici Baglantisi

 Paradox Hafiza Anahtari Baglantisi (PMC-3)
Magellan konsolunda Paradox Hafiza Anahtari kullanirken,
elektrigi kesin(AC ve akü gücü), hafiza anahtarini 5-pin 
Magellan konsolunun arkasinda bulunan konnektöre Sayfa 10 
Sekil 8'deki baglayin. Baglanti bittiginde konsola elektrigi tekrar
veriniz.Daha fazlabilgi için,Sayfa 13'teki Paradox Hafiza Anah-
tarini kullanarak Programlama bölümüne bakiniz.

Sekil 8:  Paradox Hafiza Anahtari Baglantisi (PMC-3)

Kabloluzon 2 
(zon 16)

Kablolu zon 1 (zone 15)

Magellan konsolunun arka yüzü

1K
Direnç

1K
EOL

4-pin 
RJ11 
kablo

X10 aktarici

1.  4-pin RJ11 kablosunun
bir ucunu X10 Konsolun
x10 soketine giriniz.

2.  4-pinRJ11 kablosunun 
 diger ucunu X10 aktariciya  
giriniz.

3.  X10 aktriciyi duvar prizine  
giriniz.

1

2

3

 Magellan konsolunun arakadan görünüsü.

Jumper ON
 oku ve/veya 

hafiza anahtarina yaz

Jumper OFF
Yazma korunmada (yalnizca

hafiza anahtarindan oku)

Paradox Hafiza 
  Anahtarinin arkadan

görünüsü (PMC-3)
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Montaj ve Yerlestirme

Yerlestirme
Magellan ve kablosuz aktaricilarin mekandaki yerleri kablosuz 
sistemin performansini etkiler. En iyi sinyal kabul yerlerinden
emin olmak için asagidaki lokasyon kriterlerinin kontrolünü
yapiniz :

• Montaj yerini radyo frekans(RF) sinyallerinin yansitimi ve 
ve çekimini engelleyebilecek yerlerden seçmeyin ve ayrica 
sinyali bozacak parazitlerde sistemi kötü etkiler. RF sinyallerinin 
güçlü oldugu yerlerin yakininda ( örn.neon isiklari,bilgisayarlar )
metal objelerin üstünde yada yakininda,devrelere zararli kutularda, 
klimalarin ve isinma cihazlarinin yakinina konsolun ve kablosuz   
cihazlarin montaji Magellan Konsolunun hassasiyetinin düs-
mesine sebep olabilir.

•     Ani isi degisikliklerinden etkilenebilecek yerlere    
montaj yapmayiniz.

• Konsolu Kablosuz aktaricilarin konacagi yerlerin
merkez noktasina monte ediniz.

• Magellan konsolu mümkün oldugunca yüksege monte ediniz.
• Konsolun montajinin bodrum katina yapilmasi performansini  

kötü etkileyeceginden tavsiye edilmez.Fakat bodrum katina 
montaj çok gerekliyse konsolu mümkün oldugunca yüksege 
ve  bir üst katin tabanina en yakin yere monte ediniz. 

Mümkün oldugunca bodrum katina montajdan kacinin.
• Magellan konsolunu monte edeceginiz duvari seçerken

konsolun etrafinda havalandirma ve isi dagilimi olabilecek
bir bosluk olan bir duvar seçiniz.

Duvar Plakasi
Magellanda duvara monajda kullanilmak için bir plastik levha vardir. 
Duvar plakasi ayni zamanda konsolun masaya montajindada 
konsolun arkasini kaplayip kablolarin yuvalarinda kalmasini saglar. 
En iyi yeri seçtikten sonra (sayfa 11 Yerlestirmeye bknz.),plakayi
Magellan Konsoluna asagidaki sekilde görülecek sekilde 
montajini yapiniz.Magellan konsolu artik duvar plakasina iki
vidayla monte edilmis olur.

Sekil 9: Duvar Plakasi

Sekil 10: Magellanin Duvar Plakasina Montaji

Figure 11: Magellanin Arka Plakasi

Magellanin Duvara Montaji 
Duvar plakasinin montajindan sonra (bknz.duvar plakasi),  
Magellan konsolu yukaridaki gibi monte edilebilir.  
Yapilacaklar :

1. Duvar plakasini duvarda seçtiginiz bir noktaya koyunuz.
2. Delme iþlemini yapin ve  Sayfa 11 sekil 9'da  A kisminda  gibi 

görüldügü gibi vidalari deliklere sabitleyin
3. Konsolun arka plakasini duvar plakasina gelecek sekilde 

yerlestirin.
4.  Magellan’in  D kismindaki açik slotlarini (bknz.Sekil 11 

sayfa 11)  B kismindaki duvar plakasinin kulplarina
(bknz.Sekil 10 Sayfa 11) getirin.

5. Yavasça asagi dogru basinç uygulayarak duvar
plakasinin kulplarini Magellanin açik slotlarina takiniz.

6. Duvar plakasinin vida deliklerin iki vidayi kisim C'deki 
gibi takin ve Magellanin arka plakasindaki E kismindaki 
deliklere (Sekil 10 Sayfa 11) vidalayin. Bu islemle 
konsol duvara vidalanmis olur.

Masaüstü Montaji
Magellan masaüstünede monte edilebilir. Magellani bekçi 
masalarina,desklere,kahve içme masalarina vb. monte 
edebilirsiniz.Magellan konsolunda iki adet kizak oldugu gibi  
iki adette plastik ayak vardir.Plastik ayaklar konsolu hafif
yükseltip açi verdirmeye yararken kizaklarda kullanim 

AA

B

CC

B

C

DD

E
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sirasinde olusabilecek kaymalardan korur.Sekil 12 Sayfa
12'de görüldügü gibi ayak ve kizaklari tutturun.Duvar plakasinin  
konsola tutturulmasi :

1. Konsolun arka plakasini duvara monte edilmis duvar 
plakasina yerlestirin.

2. Magellanin açik slotlarini D kismindaki (bknz. Sekil 11 
sayfa 11) duvar plakasindaki kulplara B kismindaki(bknz. 
sekil 10 on sayfa 11) gibi itiniz.

3. Asagi dogru hafif baski uygulayarak duvar plakasinin 
kulplarinin Magellanin açik slotlarina takiniz.

4. C kismindaki gibi(bknz.sekil 11 sayfa 11) gibi iki vidayi
deliklere  ve  Magellan arka kismindaki deliklere
E kismindaki gibi (bknz.Sekil 11 Sayfa 12) vidalayiniz.

Sekil12: Magellanin Masaüstüne Montaji

Masaüstü montaji bazi durumlarda yerel yasalara uygun
bir metod olmayabilir. Masaüstü montaj öncesi yerel
yasalarin incelenmesi ve bu metodun uygunlugu arastirilmalidir. 

Radyo Anteni Baglantisi  (yalniz MG-6060)
Radyo aliciniz yeterli degilse, Magellan konsolunun arka yüzünde
bulunan ANT terminaline  Radyo Anten Kablosunu Sekil 13 Sayfa 
 sayfa 12'de görüldügü gibi takin.En iyi sesi alana kadar 
anteni çevirebilirsiniz.

Sekil13: Radyo Anteni Baglantisi

Masaüstü

Plastik ayaklar 
(x2)

Plastik Kizaklar
(x2)

Duvar
plakasi

Radyo 
  Anteni

Magellanin arka yüzünün görünüsü.
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Programlama Metodlari

WinLoad Montajci Upload/Download  
Yazilimi
Windowsta Winload Installer Upload/Download Yazilimi sayesinde 
Magellan konsolunu uzaktan yada sitesinden programlayabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için yerel Paradox Yetkili Dagitimcisina basvurabilir 
yada Paradox Web sitesi www.paradox.ca girebilirsiniz. Eger Winload
yazilimi kullaniyorsaniz,sayfa 35 te açiklanan özellikleri programlamalisiniz

Winload kullanimi hakkinda aha fazla bilgi için WinLoad’s 
Online Help'ten yararlanabilirsiniz.

Konsoldaki Keypadi Kullanarak Programlama
Magellanin Programlama moduna keypadi kullanarak girebilir-
siniz. 

Magellan Programlama rehberini sirasiyla hangi  bölüm-
lerin ve nasil programlanacagini görmek için kullanin. . 

Programlama moduna girmek için :

1. [0] tusuna basin ve basili yutun. 
2. [Montajci Kodu] veya [Bakim Kodu]'nu girin.
3. Program istediginiz üç rakamli [Bölüm]'ü seçin.
4. Istenen [DATA]'yi girin.

Programlama modunda data girisi için iki metod kullanilabilir.
Programlama Modu; Tek Rakam Data Girisi ve  Özellik Seçmeli
Programlama methodlaridir.

Tek Rakam Girisi Metodu
Programlama moduna girdikten sonra, bazi bölümlere 000-
 255  arasi desimal degerler girilmelidir. Diger  bölümlere ise 
0-F arasi hexadesimal degerler girilmelidir.Istenen data bu
kilavuzdada Magellan Programlama Kilavuzundada belirtil-,
mektedir.Son rakami girdikten sonra Magellan otomatik
olarak kaydeder ve bir sonraki bölüme ilerlenir.Tablo 1'de
automatically save and advance to the next section. Table 1 
(asagidaki) tuslari ve ilgili desimal ve/veya hexadesimal de-
gerleri gösterir.

Tablo 1: Desimal and Hexadesimal Degerler

* MK = Merkez Keypad

Özellik Seçmeli Programalama Metodu
Istenen bölümlere girdikten sonra,(1)den (8)'e kadar 
opsiyonlar görülür.Her opsiyon bir özelligi temsil eder. 
Bu özellikleri çalistirmak için : 
• Istenen opsiyonla ilgili tusa basin.Opsiyon numarasi

 LCD ekranda gözükür.Bunun anlami Opsiyon açilmistir.  
Tusa tekrar basarak numarayi LCD ekrandan gönderebi-   
lirsiniz,buda opsiyon kapandi demektir. 

•  [*] tusuna basarak 8 opsiyonu kapatabilirsiniz.Tuslara
istenen opsiyonlar ayarlanana kadar basiniz. Opsiyonlar 
ayarlandiginda, [#]tusuna kayit ve bir sonraki bölüme 
giris için basilir.

• [*] tusuna  datalar degismeden çikis için basiniz.

Paradox Hafiza Anahtarini Kullanarak Program
Ayni kimlikli birden çok Magellan konsolun programlanmasinda 
Paradox Hafiza Anahtari çok yararlidir.

Her konsolu programlama modunu girerek programlamak ve 
programlama modlari içinde zaman kaybetmek yerine  
programlama için hafiza anahtarini kullanabilirsiniz. 
Konsolun hafiza anahtari ile programlanmasi yaklasik
3 saniye sürer.

Hafiza anahtari ile yapilacak 2 hareket verdir :

Konsola Data Yüklenmesi
Konsola Hafiza Anahtarindaki Datanin Yüklenmesi :
1. Magellan konsoluna verilen elektrigi kesin (AC ve  akü)

ve hafiza anahtarini  konsolun arka yüzünün solundaki 5-pin 
konnektörüne baglayiniz.(bknz. Sekil 8 
sayfa 10).

2. Konsola AC Besleme ve akü elektrigini yeniden verin.
3. [ok]'tusuna basin.Magellan hafiza anahtarindaki  

bilgi konsola yüklenmeye baslar.

Ana Konsoldan Hafiza Anahtarina Bilgi Kopyalama
Konsolun içindekileri Hafiza anahtarina yükleme :
1. Magellan konsoluna verilen elektrigi kesin (AC ve Akü)

ve hafiza anahtarini konsolun arka  yüzünün solundaki 5-pin
konnektörüne baglayiniz (bknz. Sekil 8 sayfa 10) 

2. Konsola AC besleme ve akü elektrigini yeniden verin.
3. [next] tusuna ve sonra [ok] tusuna basin.Magellan 

datayi hafiza anahtarina yüklemeye baslar.

Magellan konsolundan hafiza anahtarina data yüklemesinde
kullanilan montajci kodunun,konsola anahtardan bilgi yüklen-    
mesinde kullanilmis olan montajci koduyla ayni olmasi gerek-
lidir.Kodlar birbirini tutmazsa hafiza anahtarindaki data
alici konsola yüklenemez.

Örnegin :  Magellan A konsolunun bilgileri B Hafiza Anahtarina
kopyalanmistir.A konsolunun master kodu 111111'dir.B Hafiza 
anahtarindaki bilgiyi C Konsoluna yüklemek için C konsolundaki
montajci sifresi 111111 olmasi gerekir.

Tus Deger Tus Deger

[1] 1 [9] 9

[2] 2 [0] 0 (decimal)
Bosluk(Hexa decimal)

[3] 3 [1] MK* A (Yalniz Hexadecimal )

[4] 4 [2] MK* B (Yalniz Hexadecimal )

[5] 5 [3] MK* C (Yalniz Hexadecimal)

[6] 6 [4] MK* D (Yalniz Hexadecimal)

[7] 7 [5] MK* E (Yalniz Hexadecimal)

[8] 8 [6] MK* F (Yalniz Hexadecimal )
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Kullanici Kodlari

Magellana giris hakki olan kisilere kullanici kodlarinin verilmesi
gerekir. Kullanici kodu kullanicinin sisteme giris yetkilerinin boyu-
tunu gösterir ve kodun içerigi kullanabildigi opsiyonlari tanimlar.
 Magellanda bir montajci kodu vardir, bir bakim kodu ve 16 adet 
kullanici kodu vardir.(Bir sistem master kodu ve 15 kullanici
kodu vardir)

Kullanici Kodu  Uzunlugu
Adres [090]: Opsiyon [1]
Opsiyon[1] OFF = 6-rakam kullanici kodu
Opsiyon [1] ON =   4-rakam Kullanici kodu (fabrikasyon)

Tüm kullanici kodlari 4 ve 6 rakam olarak ayarlanabilir. 4-rakam
opsiyonu seçildiginde, 4-rakam kodu girmek giris için yeterli  
olur. 6-rakam kodu opsiyonunu secince,giris için 6 rakamli
kodu girmeniz gereklidir.

Kullanici kodlari programlamasi yapilip kullanici kodu uzunlugu 
4 rakamdan 6 rakama çikarildiysa,konsol son iki rakami otomatik 
olarak ilk iki rakamin aynisini kullanarak girer.Örnegin giris 
kodu 1234 ve 6 rakama çikaracaksaniz kod 123412 olur.
Islem sonrasi rakamlarin dogrulgunu kontrol edin. 
Kodu 6 rakamdan 4 rakama indirmek istediginizde konsol son
iki rakami otomatik olarak atar.Örnegin kod 123456 ise
1234 olur.

Montajci Kodu
Bölüm [181]; Fabrikasyon = 000000

Montajci Kodu konsolun programlanmasi moduna giris için 
kullanilir.(bknz. Konsoladaki keypad ile program Sayfa 13)
Bu kodla tüm özelliklerin,opsiyonlarin ve emirlerin program-
lanmasini yapabilirsiniz. Montajci Kodu 4 yada  6 rakam olabilir.
(bknz.Kullanici kodu uzunlugu sayfa 14) Her rakam 0-9 arasi 
degerlerden seçilir. Montajci kodu ile kullanici kodu program-
layamazsiniz. 

Montajci Kodunun Degistirilmesi :
1. Montajci programi moduna girin (sayfa 13).
2.  [181] adresini girin.
3.  Yeni [4- veya 6-rakam MONTAJCI KODU]'nu girin .

Bakim Kodu
Adres [182]; Fabrikasyon = 111111

Bakim kodu montajci koduna benzer. Konsolun programlanmasi
moduna bu kodlada girilebilir. (Bknz.Konsoldaki Keypad ile
programlama).Bu özellik tüm özellikleri,opsiyonlari ve emirleri 
konsolun haberlesme ayarlari ve kullanici kodu ayarlari hariç 

 yapabilirsiniz (bölüm  [100] -(154) ).Bakim kodu 4 yada
 6 rakam olabilir.( bknz. kullanici kodlari uzunlugu Sayfa 14 )
ve her rakam 0-9 arasi degerlerden seçilir.
 6 rakam olabilir ( bknz. kullanici kodlari uzunlugu Sayfa 14 )

Bakim Kodu degismesi: 1- Montajci koduna girin 2 - (182) bölümüne

girin. Yeni bir  [4 veya 6 RAKAMLI BAKIM KODU) kod girin.

Sistem Master Kodu
Sistem Master Koduyla kullanici herhangi bir alarm kurma metodunu
kullanabilir ve herhangi bir kullanicinin Giris Kodunu programlayabilir.  
Sistem Master Kodu  4 veya  6 rakam uzunlugunda olabilir.(bknz. 
Kullanici Kodu Uzunlugu Sayfa 14),Her rakam o-9 arasi degerlerden
seçilir. Sistem Master Kodu Montajci ve Bakim Kodlariyla degistirilemez. 
Yalnizca resetle fabrika degerlerine döner. .

Sistem Master Kodunu Kilitleme
Adres [090]: Opsiyon [3]
Opsiyon [3] OFF = Sistem Master Kodu Acik (fabrikasyon)
Opsiyon [3] ON = Sistem MasterKodu Kilitli

(90 )'da 3 numarali tusu yakarsaniz Sistem Master Kodu
Winload'la girilmedikçe yada panel resetlenmedikçe 
degistirelemez.

Sistem Master Kodunun Resetlenmesi
Adres [200]

Adres [200]'e girerek Sistem Master Kodunu Resetleyebilir ve 
fabrika ayarlarina dönebilirsiniz (1234/123456).

Master Kodu resetlemeden önce Sistem Master kodu 
kilit özelliginin(bölüm (090] opsiyon [3]; ) devredisi
olmasi gerekmektedir.

Zorlama Kodu(Duress Code)
Adres[090]: Opsiyon [4]
Opsiyon [4] OFF = Zorlama Kodu devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [4] ON =  016 no.lu kullanici kodu zorlama kod olur

Bu özelligin devrede olmasiyla, 016 no.lu kullanici kodu  Zorlama
Kodu olur. Kullanici baskasi tarafindan sistemi zorla  kurma yada 
devredisi birakirken kullanici Zorlama kodunu girebilir. (Kullanici Kodu  
016) Böylece Merkez Gözlem Istasyonuna hemen sessiz uyari aktarimi 
olur. Zorlama Kodu Rapor Gönderme Bölüm (140)  sayfa (27)'dedir. 

MontajciKodu Tüm konsol ayarlari için kullanilir
Kullanici kodlari ve Uzaktan Kumanda Ayarlari hariç

Bakim Kodu  Montajci koduyla aynidir fakat bu kod telefon 
arayici programini yapamaz yazilim resetini
yapamaz.

Sistem Master Kodu
Kullanici Kodu 001

Magellan kullanici özelliklerine tam giris
yapar. Her metodla kurmayi Kullanici 
Kodu programini yaptigi gibi yapar

15 Kullanici Kodlari
Kullanici Kodlar 002-016

Alarmi kurar ve devredisi birakir
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Zone Programlama

Magellanda 16 adet kablosuz zon vardir ve bu zonlara ayri ayri
tanimlama ve opsiyonlama yapilabilir. Her zonun kaydedilmis 
sesli etiketi vardir. Magellanin zonlari Montajci menüsünden  
Bölüm programlamasi kullanilarak programlanabilir.

Montajci Menüyü kullanarak Zon Programlamasi hakkinda
daha fazla bilgi için Sayfa 6 Hizli Ayarlar bölümüne bknz.

Zon Programlamaya Genel Bakis 
Kablosuz aktaricilarin tanitilmasi ve ayarlari yapildikten sonra, ilgili
zonlarin parametrelerin tanimlanmasi gerekir.Zon parametreleri 
zon tipini ve o zonun alarm durumunda kontrol panelinin tepkisini 
belirler. Bu zon parameterlerinin programini Sekil 14 Sayfa 15'te
detayli olarak görebilirsiniz. 

Sekil 14: Magellan Zon  Programlamasina Genel  Bakis

Zon Tanimlamalari
[001] arasi [016] adresler 1'den 16'ya kadar olan zonlari 
temsil eder ve  her bölümdeki bu bu 3 rakam zon tanimlamalarini
temsil eder. Bir zonu devredisi birakmak için, 000 girin ve 
[#] tusuna basin.15 adet Zon Tanimlamasi yapmak mümkündür.
Tanimlamalarin açiklamasi asagidaki gibidir :

Giris Gecikmesi 1
Adres [001] - [016]: Zon 1- 16, 3-rakam# = 001

Sistem kurulu ve zon tanimlamasi Giris Gecikmesi 1 olarak
açiksa, programli Giris Gecikmesi Timer'i calistiktan sonra 
konsol alarm verir. Bu kullanicinin korulmali alana girip
sistemi devredisi birakmasi için yeterli zamani verir.Giris  
Gecikmeli  zonlar korunan alanlarin giris/cikis noktalarinda  
(i.e. ön/arka kapi,garaj vb.)kullanilir.Degisik giris gecikmelerini  
kullanmak (bknz. Giris Gecikmesi 2 altta) örnegin bir giris
noktasinin diger giris noktasindan daha uzun gecikme istediginde
yararli olur.

Giris Gecikmesi 1 Timer
Adres [060]: 001- 255 saniye; 000 = Devredisi; 

fabrikasyon = 45 saniye

Giris gecikmesi 1 Timer programi için 3 rakamli (000 - 255 saniye)   
gecikme degerini (060) bölümüne giriniz. 

Giris Gecikmesi 2
Adres [001] - [016]: Zon 1 - 16, 3-rakam# = 002

Giris Gecikmesi 2 zonlari Giris gecikmesi 1 zonlariyla aynidir.
(bknz.Giris Gecikmesi 1 Sayfa 15) Yalniz Giris Gecikmesi 
Timer'i degisiktir.

Giris Gecikmesi 2 Timer
Bölüm [061]: 001 - 255 saniye; 000 = Devredisi; 

Fabrikasyon = 45 saniye

Giris gecikmesi 2 Timer programi icin 3 rakamli (000 - 255 saniye) 
gecikme degerini [061] bölümüne giriniz.

Takip Zonu
Adres [001] - [016]: Zon 1 - 16, 3-rakam # = 003

Kurulu bir takip zonu açildiginda, Giris Gecikmeli bir zon ilk
olarak açilmadikça alarm verir ve asagidaki durumlar
meydana gelir :

• Kurulu olan bir takip zonu Gecikmeli
Zon açildiktan sonra açilirsa konsol,gecikme süresinin
bitmesinden sonra alarm verir.

• Kurulu bir takip zonu Giris Gecikmeli bir zonun birden çok 
açilmasindan sonra açilirsa,konsol ilk açilan Giris Gecikmeli
zonun süresinin bitmesinden sonra alarm verir. 

Bu özellik genel olarak giris noktasinda keypad bulunan 
bölgenin hareket dedektörünce korunmasinda kullanilir. 

(0) tusuna basin 
ve basili tutun

 
[Montajci KODU] 

veya 
[Bakim Kodu) 

3 Rakam Girin 
[Bölüm]

[001] = Zone 
[002] = Zone 
[003] = Zone 
[004] = Zone 
[005] = Zone 
[006] = Zone 
[007] = Zone 
[008] = Zone 

[009] = Zon 9
[010] = Zon 10
[011] = Zon 11
[012] = Zon 12
[013] = Zon 13
[014] = Zon 14
[015] = Zon 15
[016] = Zon 16

Zone Definition
000 = Zon devredisi
001 = Giris Gecikmesi 1
002 = Giris gecikmesi  2
003 = Takip
004 = Takip / Evde
005 = Ani
006 = Ani/ Evde
007 = Ani Yangin
008 = Gecikmeli Yangin Z.
009 = 24sa Hirsiz
010 = 24sa Panik
011 = 24sa Buzzer
012 = 24sa Gaz
013 = 24sa ISI
014 = 24sa Su
015 = 24sa Donma

Zone Opsiyonlari
[1] = Oto.Zon Kapama (fabrikasyon)
[2] = ZonBypass (fabrikasyon)
[3] = Kullanimiyor

[6] = Akillizon
[7] = Alarm aktarimi gecikmesi
[8] = Force Zon

[4] [5] Zon Alarm Tipi

OFF OFF Sesli alarm (devamli)

OFF ON Sesli alarm(kesik kesik)

ON OFF Sessiz alarm

ON ON Yalnizca rapor

3 rakam girin 
[ZONE TANIMLAMA]

Özellik Seçme
methodunu (p. 13)  
seçin [ZONE 

OPSiYONLARI]

 [#] tusuna kayit
yapin

Keypad iki kere bipler
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Bu özellik bir kullanici giris noktasindan giris yapince sistemi
devredisi birakirken alarm çalmasini önler.

Takip/Evde  Zonlari
Adres [001] - [016]: Zon 1 - 16, 3-rakam # = 004

Takip/Evde zonlari asagidaki gibi çalisir:

• Magellan sistemde alarmi normal kurarsaniz  
Takip/Evde Zonu Takip Zonu olur(Sayfa 15 Takip Zonlar)  

• Magellan sistemde alarmi Evde yada Ani olarak kurarsaniz  
Takip/Evde zonlari Evde Zonu olur. 

Ani Zonlar
Bölüm [001] - [016]: Zon 1 - 16, 3-rakam # = 005

Kurulu bir ani sistem açildiginda ,konsol hemen
alarm verir. Ani zonlar genellikle pencerelerde,giris 
kapilarinda, çati pencerelerinde vb. kullanilir 
 

Ani/Evde Zonlari
Adres [001] - [016]: Zon 1 - 16, 3-rakam# = 006

Ani/Evde zonlar asagidaki gibi çalisir :

• Magellan sistemi normal kuruldugunda Ani/Evde 
zonlari Ani zon ( Sayfa 16 Ani Zonlar ) olur

• Magellan sistemi Ani/Evde kuruldugunda Ani/Evde 
zonlari  Evde zonu olur

Standart 24Saat Yangin Zonlari
Adres [001] - [016]: Zon  1 - 16, 3-rakam # = 007

Alarm kurulu olsun olmasin Standart 24Sa. Yangin Zonu
açildigi anda konsol alarm verir :

• Konsol (187)-(190) bölümlerinde ilgili Alarm Raporunu 
gönderir. 

• Alarm diger ayarlardan ayri olarak hep seslidir. 
Yangin alarmlari bitmeyen(kesik kesik)siren çikis sinyali
(Sekil 15 Sayfa 16) verir.

Sekil 15: Yangin Alarmi Durumunda Siren Cikisi

Gecikmeli Yangin Zonlari
Adres [001] - [016]: Zon 1 - 16, 3-rakam# = 008

Gecikmeli24 Sa.Yangin Zonu acildiginda ,Alarm kurulu olsun
olmasin, konsol sekil 16 sayfa 16 daki gibi reaksiyon gösterir.
Yangin zonlari duman dedektörünün yanlis alarm verebildigi 
evlerde kullanilir.(ekmek kizartirken vb.)

Sekil16: Gecikmeli Yangin Zonlari

24Saat Yangin Zonlari
Adres [001]- [016]: Zon 1 - 16, 3-rakam# = 009

24Sa. Yangin Zonu açildiginda, Sistem kurulu olsun 
olmasin, konsol aninda alarm verir.

24Saat Panik  Zonlari
Adres [001] - [016]: Zon 1 -16, 3-rakam# = 010

24Sa. Panik Zonlari açildiginda, sistem kurulu olsun  
olmasin, konsol hemen alarm verir.SIA FSK rapor gönderme   
formatiyla panik alarmi olarak özel bir rapor kodu gönderir.

24Saat Buzzer Zonlari
Adres [001] - [016]: Zon 1 - 16, 3-rakam # = 011

Bu zon tanimlamasi konsolun ,degerli esyalarin bulundugu alana
(örnegin kilitli dolap,kasa) giris çikislarda kullaniciyi uyarmasi 
istenen durumlarda kullanilir.Bu fonksiyon asagidaki gibi
çalisir :

• 24Saat Buzzer Zon acildiginda , konsolda alarm kurulu 
olsun olmasin, konsol zonlarda bir hata oldugunda 
keypadden buzzer sesi almaya ayarlanmistir.
 

• Konsol alarm raporu gönderir, siren çikisi aktif degildir.

• Geçerli bir giris kodu girerek buzzeri susturabilirsiniz. 
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24Saat Gaz Zonlari
Adres [001] - [016]: Zon1 - 16, 3-rakam# = 012

24Saat gaz zonu açildiginda , alarm kurulu olsun olmasin
konsol hemen alarm verir.SIA FSK rapor gönderme formati 
gaz alarmi olarak özel bir rapor koduyla rapor yollar.

24Saat Isi Zonlari
Adres [001] - [016]: Zon1 - 16, 3-rakam# = 013

24Saat isi zonu açildiginda ,alarm kurulu olsun olmasin 
konsol hemen alarm verir.SIA FSK rapor gönderme formati  
ISI alarmi olarak özel bir rapor koduyla rapor yollar.

24Saat Su Zonlari
Adres [001] - [016]: Zon1 - 16, 3-rakam# = = 014

24Saat isi zonu açildiginda ,alarm kurulu olsun olmasin
konsol hemen alarm verir.SIA FSK rapor gönderme formati 
Su alarmi olarak özel bir rapor koduyla rapor yollar. 

24Saat Donma Zonlari
Adres [001] - [016]: Zon1 - 16, 3-rakam# = 015

24Saat isi zonu açildiginda ,alarm kurulu olsun olmasin
konsol hemen alarm verir.SIA FSK rapor gönderme formati 
Su alarmi olarak özel bir rapor koduyla rapor yollar. 

Zone Opsiyonlari
Adres [001] - [016] Sekil 14 Sayfa 15'teki gösterildigi gibi 1'den 16'ya 
kadar olan zonlari temsil eder. 3 rakamli Zon Tanimlamasini girdikten
sonra (bknz.sayfa 15 Zon Tanimlamalari),Özellik Seçmeli Programlama
Metodunu  ( bknz.Sayfa 13 )  kullanarak bir veya birden çok özellik 
seçilebilir  :

Otomatik-zon Kapama
Adres [001] - [016]: Zones 1 - 16; Option [1]
Opsiyon [1] OFF = Otomatik-zon kapama devredisi
Opsiyon [1] ON   =  Otomatik-zon kapama devrede (fabrikasyon)

Eger, single kurma periyodunda, otomatik zon kapamayla tanimlanan 
bir zonda olusan alarm sayisi,otomatik zon kapama sayaciyla 
yüklenen numaranin sayisindan fazla ise konsol bu zonda 
alarm vermez.Otomatik zon kapama sayaci her sistem kurmada
kendini resetler.

Otomatik-zon Kapama Sayaci
Adres [067]: 001 - 015 alarm; 000 = Disabled; 

Default = 5 alarm

Otomatik-zon Kapama Sayaci prorami yapmak için (067)  
adresinde istenen limiti giriniz.

Bypass Opsiyonu
Adres [001] - [016]: Zones 1 - 16; Opsiyon  [2]
Opsiyon [2] OFF = Bypass option devredisi
Opsiyon [2] ON = Seçilen Zonda bypass devrede(fabrkasyon)

Kullanicinin bypass programlama özelligini kullanmasi için, yalniz 
Bypass opsiyonu açik zonlar bypassli olarak programlanabilir. 

Yangin zonlari bypassli zon olarak programlanamaz
çünkü konsol yangin zonlarini bypass zonu olarak
kabul etmez.

Alarm Tipleri
Adres [001] - [016]: Zones 1 - 16; Opsiyon [4] ve [5]

Bir alarm durumu olustugunda,konsol tablo 2 sayfa 17'de
gösterildigi gibi reaksiyon göstermek üzere proglanabilir : 

Tablo 2: Alarm Tipi Opsiyonlari

Alarm Tipi opsiyonlari Yangin Zonu için programlanamaz.
Yangin zonlari otomatik olarak sesli kesik kesik 
programlanir.Bu özellik degistirilemez. 

Akillizon
Adres [001] - [016]: Zon 1 - 16; opsiyon [6]
Opsiyon [6] OFF = Akillizon devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [6] ON = Akillizon Devrede

Bu özeelik yanlis alarm sayisinin indirilmesinde etkilidir.Bir
zon Akillizon opsiyonuyla açilirsa option opens, konsol hemen 
alarm vermez. Ilk olarak Akillizon gecikme Sayaci tetiklenir.  
Eger asagida belirttigimiz durumlar bu sürede gerçeklesirse  
alarm tetiklemesi olur ::

• Akilli zon Gecikmesi esnasinda ikinci bir zon alarma
neden olursa.

• Akillizon Gecikmesi esnasinda,alarmdaki bir zonda yenilenme
(kapanma) ve açilma olursa.

• Akillizon Gecikme süresi geçip alarmdaki zon hala 
açiksa.

Opsiyon Açiklama

[4] [5]

OFF OFF Sesli Devamli Alarm (fabrika)
Alarm durumu olustugunda Kontrol Paneli
zon alarm rapor kodu gönderir(sayfa 26) 
ve konsolun üstündeki siren düzenli olarak
verir.

OFF ON Sesli Kesik Kesik Alarm
Alarm durumu olustugunda Magellan konsolu
zon alarm rapor kodu gönderir(sayfa 26) 
ve konsolun üstündeki sirenden kesik kesik
 (bknz.Sekil 15 sayfa 16) alarm verir.

ON OFF Sessiz Alarm
Alarm durumu olustugunda kontrol paneli
zon alarm rapor kodu gönderir(sayfa 26) 

 ve panel üzerindeki siren vermez.
Keypad üzerindeki Arm ve Status LED tuslari
yanip sönerek alarm durumunu gösterir ve 
kullanici sistemi devredisi birakmak zorundadir.

ON ON Yalnizca Rapor 
Alarm durumu olustugunda kontrol paneli
zon alarm rapor kodu gönderir(sayfa 26) 
Kullanicini sistemi devredisi birakmasina
gerek yoktur.
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Akillizon Gecikme Sayaci
Adres [065]: 010 - 255 saniye; fabrikasyon = 48 saniye

(065) adresine istenen 3 rakamli degeri Akillizon  
Gecikme Sayacini programlamak için giriniz.

Alarm Rapor Kodu Aktarimi Öncesi Gecikme 
Adres [001] - [016]: Zon  1 - 16; opsiyon [7]
Opsiyon [7] OFF = Alarm Aktarimi Gecikmesi devredisi 

  (fabrikasyon)
Option [7] ON = Alarm Aktarimi Gecikmesi devrede

Bu özellik sistemi zamaninda devredisi birakamayan
yeni kullanicilarin neden oldugu yanlis alarmlari önlemek
için kullanilir. Bu özellik asagidaki gibi çalisir : 
• Bu opsiyonun devrede oldugu bir zonda alarm durumu

devrede oldugunda, Konsol alarm çikisi verir ama 
merkeze istasyona alarm aktarimi gecikmesi bitmedikçe 
rapor göndermez. 

• Bu süre içerisinde sistem devredisi birakilirsa 
siren çalmaz ve rapor gönderme gerçeklesmez.

Alarm Aktarim Gecikmesi
Adres [075]: 001 - 255 saniye; 000 = Devredisi; 

Fabrikasyon = 0 saniye

Alarm Aktarimi Gecikmesini programlamak için 
3 rakamli gecilkme degerini girin.

Force Zonlari
Adres [001] - [016]: Zon 1 - 16; Opsiyon [8]
Opsiyon [8] OFF = Force zonu devredisi
Opsiyon [8] ON = Secilen zonda force devrede (fabrika)

Herhangi bir force zonu alarmi kurma süresinde konsolca 
aktif degil olarak düsünülebilir. Eger bu sürede aktif olmayan 
zon kapali olursa, konsol zonu aktif duruma getirir.
Buna bagli olarak zonda hareket olursa konsol alarm
durumuna geçer.

Yangin zonlari Force zonu opsiyonu olarak programlanamaz.
Çünkü sistem Force olarak kuruldugunda konsol
Yangin zonunu bypasslayamaz.

 15 ve 16. Zonlarin Kablolu Zon Olmasi 
Adres [095]: Opsiyons [1] ve [2]
Opsiyon [1] OFF = 15 no.lu kablosuz zon ayni kalir. (fabrikasyon )
Option [1] ON = 15 no.lu kablosuz zon kartta 1 no.lu kablolu 

 zon olur.

Opsiyon [2] OFF =  16 no.lu kablosuz zon ayni kalir. (fabrikasyon )
Opsiyon [2] ON = 16 no.lu kablosuz zon kartta 2 no.lu kablolu 

  zon olur.

Magellan konsolu karttaki 2 zonla gelir bunlar kablolu 1 ve 2.
zonlardir. [095] adresinde  [1] ve [2]. opsiyonlar 15 ve 16.zonlari 
kapi kontagi gibi kablolu cihazlari baglamak için 1 ve 2 no.lu kablolu zona  
kablolu zona dönüstürür.

•  [095] adresinde [1] no.lu zon ON ise,zone 15  Zon 1'e baglanir. 
 

•  [095] adresinde [2] no.lu zon ON ise,zone 16 Zon 2'ye baglanir. 
zone input 2.

Dirençli Zonlar
Adres [095]: Opsiyon [3]
Opsiyon [3] OFF = Dirence gerek olmayan 1 ve 2 no.lu 

   kablolu zonlar (fabrikasyon)
Opsiyon [3] ON = Direnç isteyen kablolu1 ve 2 no.lu zonlar

Bu özellikler yalnizca Magellan konsolunda bulunan zonlara 
uygulanabilir. Bu özelligi kullanmak için (095) adresinde 1 ve 2
zonlar ON konumunda olmalidir. (bknz.sayfa 18 bölüm 15 ve
16 no.lu zonlar kablolu zon olur).

Magellanda Zon 1 ve Zon 2 ye kablolu manyetik kontak yada kablolu  
dedektör baglamak isterseniz (095) no.lu adreste 3 no.lu opsiyonu    
On konumuna getiriyorsunuz.Daha fazla ayrinti için 10.sayfada 
Dire nç Kullanma bölümüne bknz.)
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Kablosuz Programlama

Magellan sistemde 16 kablosuz zon ve 2 kablosuz kapizili 
vardir. Bu kablosuz zonlar kablosuz dedektör yada kablosuz 
kapi kontagi gibi aktaricilarla izlenir.Magellan konsolunda yalnizca
Paradox Magellan serisi kablosuz aktaricilar kullanilir.Bu aktaricilarin
programlanmasi iki adimda anlatilabilir : 

1. Kablosuz aktaricilari Magellana tanitin.
2. Kablosuz zonlari programlayin.

Kablosuz Zon Aktaricilarinin Tanitilmasi
Adres [021] - [036]: Zon 1-16; Kablosuz aktarici 1-16

Adres [021] - [036]  1 - 16 zonlari temsil eder. (021) - (036) arasi 
herhangi bir bölüme tanitilan aktarici  bölüm olarak tanitilan 
zonu temsil eder.

Örnegin [025] numarali adreste tanitilan aktarici 5 no.lu 
zona tanitilmis olur.. 

Kablosuz Aktaricinin Tanitilmasi :
1. Montajci programlama moduna(sayfa 13) girin.
2. Istenen zonu ilgili adrese girin.
3. Kablosuz aktaricinin 6 rakamli seri numarasini girin.

Seri numarasi kablosuz aktaricinin içinde bulunur.

Kablosuz aktaricilari tanitilmasi yapilmadan önce aktif edilir.
Aktarici aktif etmek için pilleri yuvasina yerlestirin ve kapagi kapatin 
Konsolla aktarici arasindasenkronizasyon arasinda tam uyumu 
saglamak için ilgili aktariciyi açip kapayarak kontrol ediniz.

Kablosuz aktaricilarin Zonlara tanitilmasi yapilinca programlamasi  
yapilmis olurmu?Daha fazla bilgi için sayfa 15'teki zon tanimlama-
larine ve sayfa 17'deki Zon Opsiyonlari bölümlerine bakiniz.

Kablosuz aktaricilarin zonlara tanitilmasi Montajci Menüsündende
yapilabilir. [ menu] tusuna ve  [4] tusuna basin, montajci kodunu 
girin ve  [6] tusuna basin. Aktariciyi tanitacaginiz zonu seçin 
ve [ok] tusuna basin. Aktaricinin kapagini açin ve kapagi kapayin.
Aktarici tanitilmasi tamamlanmistir.Daha fazla bigi için Montajci kila-
vuzundaki Kablosuz aktaricilarin yönlen dirlmesi ve Nagellan hizli 
ayarlar bölümlerine bakiniz. 

Konsola Kablosuz Kapi Zili Tanitilmasi
Adres [058] ve [059]: Kablosuz Kapi zilleri 1 ve   2

            Magellanda  iki adet kablosuz ''Kapi zili''kullanabilirsiniz. Magellan 
Kablosuz Kapi kontaginin (MG-DCT1) universal aktarici girisine bir  
buton baglanir ve bu butona basildigi anda MG-DCT1 Magellana  
sinyal gönderir.Böylece Magellan kapi ziline dönüsür ve önceden 
yüklenen bir ton çalar.(bknz.Kablosuz Kapi zili Tonlari Sayfa 19)

Kablosuz Kapi Kontagi montaji ve konfigürasyonu hakkinda 
daha detayli bilgi için lütfen Magellan Kablosuz KapiKontagi  
Talimatlari bölümüne bakiniz. 

Kablosuz Kapi Zilinin Tanitilmasi :
1. Montajci programlama moduna giriniz (Sayfa 13).
2. Istenen Kapi ziliyle ilgili bölüme girin.
3. Kapi Kontaginin 6 rakamli Seri Numarasini girin. 

Kablosuz Kapi Zili Tonlari
Adres [096]: Opsiyon [1] - [4]
Opsiyon [1] ve [2] =  1.Kablosuz Kapi Zili  tonlari ayari  
Opsiyon [3] ve [4] = 2.Kablosuz Kapi Zili  tonlari ayari  

[096] no.lu adreste [1] den [4]'e kadar olan opsiyonlarla ayarlanan 
tonlar Magellanin 1 yada 2 no.lu kontaktan gelen sinyalle çalmaya
çalmaya baslar.Magellanda 4 ton vardir. 
Ton ayarlari için Sayfa 19 Tablo 3'e bakiniz.

Tablo 3: Kablosuz Kapi Zili Tonlari

Tanitilan Kablosuz Aktaricilarin Silinmesi
Adres  [021] - [036]: Zon 1-16; Kablouz Aktarici 1-16
Adres [058] ve [059]: Kablosuz kapi zili 1 ve 2

Tanitilan Kablosuz Aktaricilarin Silinmesi :
1. Montajci programlama moduna giriniz (sayfa 13).
2.    Istenen zon veya kapi zilinin bölümünü girin.

3. Kablosuz aktaricinin seri numarasini silmek için (0) 
tusuna 6 kere basiniz.

Kablosuz  Aktaricinin Sinyal Gücünü
Izleme
Adres [021] - [036]: Zon 1-16; Kablosuz 1-16
Adres [058] ve [059]: Kablosuz kapi zili 1 ve  2

Kablosuz aktaricilar Magellan konsoluna bir kere yüklenip tanitil - 
diginda ,sinyal güçleri Bölüm (021)-(036) (zon1-16) ve Bölüm 
[058] - [059] (kablosuz kapizili 1 ve 2)'den kontrol edilebilir.
Her bölüm istenen zona tanitilan kablosuz aktaricinin sinyal gücü
iðzleyicisini temsil eder.
 

Örnegin, bölüm [021]  Zon 1'e tanitilan kablosuz aktarici izleyicisini ve
ve bölüm [036] 16.zona  tanitilan kablosuz aktarici izleyicisini temsil
eder. 

Göstergede : görülen sinyal gücü 2 terimle tanimlanir :
• “Good”: Ortalama olarak kabul edilir okumadadir. 
• “Weak”: En zayif okumadadir. Kablosuz aktaricinin 

baska yere nakli gereklidir.Bazen aktaricinin hafif yana 

Bölüm [096] - Opsiyon [1] ve [2] Kapi zili tonu #

Opsiyon [1] OFF / Opsiyon [2] OFF(Kapizili1) Ton 1 (fabrika)

Opsiyon[1] OFF / Opsiyon [2] ON (Kapizili 1) Ton 2

Opsiyon [1] ON / Opsiyon [2] OFF (Kapizili 1) Ton 3

Opsiyon [1] ON / Opsiyon [2] ON (Kapizili 1) Ton 4

Bölüm [096] - Opsiyon  [3] ve [4] Kapi zili tonu  #

Opsiyon [3] OFF / Opsiyon [4] OFF(Kapizili2) Tone 1

Opsiyon [3] OFF / Opsiyon [4] OFF(Kapizili2) Tone 2 (fabrika)

Opsiyon [3] OFF / Opsiyon [4] OFF(Kapizili2) Tone 3

Opsiyon [3] OFF / Opsiyon [4] OFF(Kapizili2) Tone 4
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kaydirilmasi bile sinyal gücünün çok yükselmesine neden
olabilir.

Kablosuz aktaricinin sinyal gücünü izlemek için :
1. Montajci programlama moduna giriniz (sayfa 13)..
2. Istenen zon veya kapi zilinin bölümünü girin. 

3. LCD ekranda “Good” veya “Weak” gözükür.

Sinyal gücü sistem testi yaparakta kontrol
edilebilir. Daha fazla bilgi için sayfa 6'daki
Hizli Ayarlar bölümüne giriniz.

Uzaktan kumanda Tanitilmasi
Adres [041] - [056]: Kullanici 1 - 16; Uzaktan Kumanda 1 - 16

Magellan konsola tam programli 16 kumanda tanitabilirsiniz.
Her kullanici koduna bir kumanda tanitabilirsiniz.(041)-(046) 
arasi adresler  1-16 arasi kullanici kodlarini temsil eder. 

Uzaktan kumanda tanitmasi :
1. Montajci programlama moduna giriniz (sayfa 13). 
2. Istenen uzaktan kumandanin bölümünü girin.

3. Tanitilimak istenen kumandanin 6 rakamli seri no.sunu girin.

Uzaktan Kumanda Tuslarinin Programi
Adres [161] - [176]: Kullanici 1 - 16; Uzaktan Kumanda 1 - 16

Adres  [161] - [176] 1 ve 16 arasi kullanici kodlarina tanitilan
kumandalari temsil eder. (bknz. Tablo 4 sayfa 20).

Tusuna basildiginda uzaktan kumanda 1 saniyelik bir
sinyal gönderir. Buda kumandanin pillerinin ömrünü 
uzatir.

Uzaktan kumanda Sistem Master tarafindanda tanitilabilsede , 
programini montajci yapar.

Her uzaktan kumanda 5 degisik harekete kadar programlanabilir. 
[161] -[176] arasindaki her rakam bir tusu yada tuslarin kombinas- 
yonunu temsil eder. (bknz.Tabl o 4 sayfa 20).

Uzaktan kumanda tuslarinin tanitilmasi:
1. Montajci programlama moduna giriniz (sayfa 13).
2. Adres [161] - [176)'i istenen kumandalar için 

giriniz.
3.  [HEXADECIMAL DEGER] (0 - D arasi) tablo 5 sayfa 21'göre 

i istenen tus opsiyonunu girin.

Eger tüm tuslari ve tus kombinasyonlarini kullanmak istemiyorsaniz
 [#] tusuna istediniz an basip kaydedip çikabilirsiniz.

Panik tusunu aktif etmek isterseniz kontrol panelindeki
panik opsiyonlarini aktif etmelisiniz.(Sayfa 25 Panik Alarmlari
bölümüne bakiniz)

Tablo 4: Uzaktan Kumanda Tus Programi 

Sekil 17: Uzaktan kumanda tusu kimlikleme

Bölüm 
#

Data ( Tablo 5 sayfa 21'e göre)
Kullanici 

#

[161] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 1
    

001

[162] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 2
    

002

[163] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 3
    

003

[164] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 4
    

004

[165] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 5
    

005

[166] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 6
    

006

[167] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 7
    

007

[168] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 8
    

008

[169] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 9
    

009

[170] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 10
    

010

[171] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 11
    

011

[172] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 12
    

012

[173] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 13
    

013

[174] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 14
    

014

[175] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 16
    

015

[176] _____/_____/_____/_____    Uzaktan Kumanda 16
    

016

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

MG-REM1

              tusu kumandanin
kalici olarak sistemi devredisi birakmasini   
saglamaya programlidir.Bu tusun fonksi- 
yonu degistirilemez.

 , ve  
tuslarinin kombinasyonu MG-REM1
uzaktan kumandasinda çalismaz.

+ + +
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Tablo 5: Uzakatan Kumanda Tus Opsiyonlari

* =  A - F arasi Hexa Degerler Magellan Keypadde  [1]'den [6]' ya kadar olan tuslardir.
† = The panik özelligi için (adres [091] opsiyon [1] den [3]'e kadar olan tuslar; bknz.sayfa 25) yakilmalidir.

Sekil 18: Uzaktan Kumandanin Pilini Degistirmek

Hexa 
Deger

Aciklama
Hexa 
Deger

Aciklama

0 Tus devredisi 8 Panik 1†

1 Normal kurma 9 Panic 2†

2 Stay kurma A* Panic 3†

3 Ani kurma B* PGM Aktif etme (Olay Grubu #07 - Magellan Programlama Rehberine Göre)

4 Force kurma C* PGM Activation (Olay Grubu #08 - Magellan Programlama Rehberine Göre)

5 Bos D*  FM radyo ON/OFF ( yalniz MG-6060 için )

6 Bos E* FM radio hafiza tarama ( yalniz MG-6060 için )

7 Bos F* Paramedic alarm

Pil tipi: Bir adet 3V lithium pil (CR2032)

Pil nasil degistirilir:
1. Uzaktan kumandanin arkasindaki kapagi açmak için iki vidayi sökün .
2. Teflon bir tornavida yada plastik bir cihazla eski pili yerinden çikarin (bknz. sekil 1)

Board'a zarar vermemek için metal kullanmaktan sakinin.
3. Sekil 2'de görüldügü gibi yeni pili yerlestirin.Pilin negatif tarafi asagi bakacak sekilde olmalidir.
4. Arka kapagi tekrar yerine yerlestirin ve iki vidasiyla sabitleyin .

Sekil 1: Pili degistirme Sekil 2: Yeni pil koyma

Adim 1

Adim 2

UYARI !
Pili düzgün yerlestirmediginiz 
taktirde hasara sebebiyet 
verebilirsiniz.
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Alarmi Kurma Devredisi Birakma

Normal Kurmayi Stay Kurmaya Çevirme 
Adres [092]: Opsiyon [4]
Opsiyon [4] OFF = Stay kurmayi devredisina çevirme (fabrikasyon)
Opsiyon [4] ON = Stay kurma devredeye çevirme

Bir kullanici sistemi normal kurup çikis gecikmesi esnasinda giris 
gecikmeli zondan çikis (açma-kapama) yapmiyorsa,konsoldan
önceden normal kurmayi stay kurmaya çevirme programlayabilir.  

Normal Kurmayi Force Kurmaya Çevirme
Adres [092]: Opsiyon [5]
Opsiyon[5] OFF = Normal kurmayi Force kurma devredisindaya  

çevirme
Opsiyon [5] ON =Normalkurmayi Force kurma devredeye

çevirme (fabrikasyon)

Bu özelligin devrede olmasiyla geçerli bir kullanici kodu girildiginde
konsol normal kurma yerine daima Force kurma yapar.Kullanici
mekani terkederken daima Force kurma olmasini istedigi
montajlarda bu özellik kullanicinin kullanici kodu girisinden sonra 
Force kurma yapabilmesine izin verir.

Stay Kurmayi  Force Kurmaya Dönüstürme 
Adres [092]: Opsiyon [6]
Opsiyon [6] OFF = Stay kurmayi Force kurma devredisindaya   

çevirme(fabrikasyon)
Option [6] ON = Stay kurmayi Force kurma devredeye çevirme

Bu özelligin devrede olmasiyla zonlar açik olsa bile geçerli bir
kod girildiginde Konsol daimaForce kurma ve Stay kurma yapar.  

Zamanli Otomatik Kurma
Adres [092]: Opsiyon [1]
Opsiyon [1] OFF = Zamanli otomatik kurma devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [1] ON = Zamanli otomatik kurma devrede

Magellan sistemi hergün istenen özel bir zamanda kendi kendini
otomatik kurmaya programlanabilir. (Bknz.otomatik-kurma timer
sayfa 22). Asagidakilerde uygulanabilir :
• Otomatik kurma  (Otomatik-Kurma  Opsiyonlari sayfa 22) 

kurma metoduyla belirlenir. 
• Sistem otomatik-kurmadayken herhangi bir zon açik olursa  

tanitilmasi ne olursa olsun bypassli zon olur (24 saat zonlari 
hariç). 

• Konsol sistemi kurmadan önce 60 saniyelik çikis gecikmesi
periyodu verir.Bu noktada otomatik kurma geçerli bir giris
kodu verilerek iptal edilir. 

• Sistem bir kere basariyla kurulursa,konsol Zamanli Otomatik-
Kurma raporunu 124 nolu adreste programlandigi gibi 
gönderir . 

Örnek: Sistemi hergün saat 18.15'te otomatik olarak kurmak için, 
[092] no.lu adreste [1] no.lu tusu oto-kurmayi aktif etmek için yakin ve 
[085] no.lu adreste 18.15'i tuslayin.

Otomatik-kurma Zaman Sayaci(Timer)
Adres [085]

Zamani girin. (24 saati kullanin örnegin 6:30PM = 
18:30)Bu özellik sayesinde sistem istenen zamanda kurulur  
ve/veya Kapatma için gecikti raporu gönderir.

Hareketsizlikte Otomatik Kurma
Adres [092]: Opsiyon [2]
Opsiyon [2] OFF = Hareketsizlikte oto.-kurma devredisi(fabrikasyon)
Option [2] ON = Hareketsizlikte otomatik-kurma devrede

Hareketsizlik zaman sayaciyla belirlenen zaman araliginda 
hereketsizlik tespit edilirse (bknz.altta)), konsol otomatik olarak
sistemi kurar. 
• Otomatik-kurma opsiyonu (Oto-Kurma Opsiyonlari sayfa 22) 

sistem kurma metoduyla belirlenir. 
• Sistem otomatik-kurmadayken herhangi bir zon açik olursa 

tanitilmasi ne olursa olsun bypassli zon olur (24 saat zonlari  
hariç). 

• Kurulma sirasinda, adres ( 124 ) programlandiysa konsol 
hareketsizlik raporu gönderir. 

• Sistem bir kere basariyla kurulursa,konsol Hareketsizlikte
Kurma raporunu 124 nolu adreste programlandigi gibi 
gönderir . 

• Eger hareketsizlikte oto-kurma devredisi olursa, konsol hala
Hareketsizlik zaman sayaci ile girilen zamanda hareketsizlik
rapor kodu gönderir. 

Örnek: Sistemi 4 saatlik hareketsizlige kuralim,(092) adreste (2) no.lu
tusu(Hareketsizlikte oto-kurma) yakalim ve sonra (064) no.lu adreste 
016 girelim (16 x15 dak. = 4 saat).

Hareketsizlik Zaman Sayaci(Timer)
Adres [064]: 001 -  255 x 15 dakika ; 000 = Devredisi; 

Fabrikasyon = 000

Sistemin alarmi kurmasini ve/veya hareketsizlik raporu
göndermesini istediginiz zaman araligini programlamak için 
kullanilir.Eger hareketsizlikte oto-kurma devredisi ise,konsol
hala  Hareketsizlik zaman sayaci ile girilen zamanda hareketsizlik
rapor kodu gönderir.

Otomatik Kurma Opsiyonlari
Adres [092]: Opsiyon [3]
Opsiyon [3] OFF = Normal kurmayi kullanarak otomatik kurma (fab.)
Opsiyon [3] ON = Stay'i kullanarak otomatik kurma

Zamanli otomatik-kurma (sayfa 22) veya hareketsizlikte otomatik- 
Kurma özelliklerini kullanirken (sayfa 22), konsol alarmi normal veya 
Stay olarak kurabilir.
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Tek-tusla Kurma
Adres [092]: Opsiyon [7] ve [8]
Opsiyon [7] OFF = Tek-tusla Normal/Force urma devredisi
Opsiyon [7] ON = Tek-tusla Normal/Force kurma devrede 

   (fabrika)

Option [8] OFF = Tek-tusla Stay kurma devredisi
Option [8] ON = Tek -tusla Stay kurma devrede (fabrikasyon)

Tek-tusla kurma özelligi kullanicinin sistemi herhangi bir giris   
koduna gerek olmadan kurmasini saglar.Sistemi kurmak için, 
ilgili tusu 2 saniye boyunca basili tutmaniz yeterli olur. 

Çikis Gecikmesi 
Adres [062]: 001 -  255 saniye; 000 = devredisi; fabrikasyon = 60 

saniye

Çikis gecikmesi kullanicinin,korunan bölgeden Magellan sistemi  
kurmadan önce ne kadar sürede çikmasi gerektigini belirler. Çikis 
gecikmesi sistemde( 24Saat zonlari hariç) tüm zonlara uygulanir. 
Çikis gecikmesini  001 den 255 saniyeye kadar uzatabilirsiniz.

Uzaktan Kumandayla Kurma/Devredisi
Birakmada Zil Çinlamasi
Adres [093]: Opsiyon [3]
Opsiyon [3] OFF = Zil çinlamasi devredisi
Opsiyon [3] ON = Zil çinlamasi devrede (fabrikasyon)

[3] numarali opsiyon açiksa (ON) konumunda sistemi uzaktan  
kumandayla kurarken siren bir kere çinlar,uzaktan kumandayla  
devredisi birakirken iki kere çinlar.

Uzaktan Kumanda ile Alarmi Kurarkan 
Çikis Gecikmesi Devredisi
Adres [093]: Opsiyon [4]
Opsiyon [4] OFF = Uzaktan kumandayla alarmi kurarken çikis 

   gecikmesi devrede (fabrikasyon)
Opsiyon [4] ON = Uzk.kum.alarmi kurarken çikis gec. devredisi

(4) numarali opsiyon açiksa (ON),uzaktan kumandayla alarmi  
kurarken konsol çikis gecikmesini iptal eder(alarmi aninda kurar).
Devredisindaysa,uzaktan kumandayla alarm kuruldugunda 
çikis gecikmesi zaman sayaci (timer) çalisir.

Çikis Gecikmesi Iptali
Adres [093]: Opsiyon [6]
Opsiyon [6] OFF = Çikis gecikmesi iptali özelligi devredisi
Opsiyon [6] ON = Çikis gecikmesi iptali özelligi devrede(fabrikasyon)

[6] numarali opsiyon açiksa (ON), konsol çikis gecikmesi esnasinda
giris gecikmeli zon açilip kapanirsa çikis gecikmesini 10 saniyeye  
kadar azaltir.

Örnek: 45 saniyelik gecikmede 30 saniyelik gecikme kaldiysa, Giris  
gecikmeli zon açilip kapandiginda  kalan gecikme süresi 10 saniye
olur.

Takip Zonunun  Giris Gecikmesi 2 Olmasi
Adres [093]: Opsiyon [7]
Opsiyon [7] OFF = Takip zonu alarmi tetikler (fabrikasyon)
Option [7] ON = Açik oldugunda takip zonu giris gecikmesi 2'yi

takip eder

[7] no.lu opsiyon açiksa(ON) ve bir giris gecikmeli 1 zonu 
bypassliysa,giris gecikmesi verilmeden kurulan bir takip zonunun
tetiklenmesiyle giris gecikmesi 2'nin zaman sayaci baslar.  

Örnek: Zone 1 giris gecikmeli zon ve zon 2 tus takiminin monte
edildigi takip zonunun korudugu alandir.Sistem kurulu fakat zon 1 
bypasslidir.[7] numarali opsiyonun devrede olmasiyla zon 2 giris 
gecikmeli 2 zaman sayacina dönüsür ve alarmi tetiklemeden 
önce sayimin bitmesini bekler .

Kapanis Gecikmesi Zaman Sayaci (Timer)
Adres [080]: 001 - 255 gün; 000 = Devredisi;Fabrikasyon = 000

Magellan konsolu hergün gece yarisi alarmin kurulup kurulmadigini
kontrol eder.Sistem zaman sayaciyla programlanmis kapanis  
zamanindan daha geç bir zamanda kurulursa konsol merkez gözlem 
istasyonuna kapanis gecikmesi rapor kodunu ( bakiniz sayfa 27 )
gönderir. 

Kapanis gecikmesi zaman sayacini programlamak için [080] no.lu
adreste 001-255 arasi gün sayisi giriniz.000 sayisi devredisi birakir.
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Alarm Opsiyonlari

Siren Kesme Zaman Sayaci(Timer)
Adres [063]: 001 - 255 dakika; 000 = Devredisi; Fabrikasyon = 4 

dakika

Sesli alarm çaldiktan sonra sirenin susmasi için,sistemi devredisi 
birakmalisiniz yada siren kesme zaman sayacina programlanan   
zamanin bitmesini beklemelisiniz.

Kablosuz Aktarici Kontrolü Opsiyonlari 
Adres [094]: Opisyon [6] ve [7]

Bu özellik kablosuz aktaricilarla baglanti koptugunda Magellan
konsolunun verecegi tepkiyi belirler.Tablo 6'da kontrol kaybi  
durumunda sistemin kurulu veya kurulu olmadigi seçeneklerinde 
konsolun verecegi reaksiyonlarin kombinasyonlari gözükmektedir.

Tablo 6: Kablosuz Aktarici Kontrol Opsiyonlari

Kontrol (Supervision) Bypass Opsiyonlari
Adres [094]: Opsiyon [8]
Opsiyon [8] OFF = Bypassli zonda kontrol kaybi özelligi yok

   ( fabrikasyon )
Option [8] ON = Bypassli zonda kontrol kaybi özelligi  

yarat

• [8] no.lu opsiyon  OFF konumundaysa ,kablosuz aktarici
kontrol opsiyonlari (sayfa 24) zonlarin bypass tanimla- 
malarina göre hareket eder.Buda bypassli zonda kontrol 
kaybi olmasi durumunda konsol herhangi bir tepki ver- 
meyecek demektir.

• [8] no.lu opsiyon ON konumundaysa, kablosuz aktarici
kontrol opsiyonlari (sayfa 24) zonlarin bypass tanimla- 
malarini görmezden gelir.Buda bypassli zonda kontrol  
kaybi olmasi durumunda konsol kablosuz aktarici kontrol
opsiyonlarindaki tanimlamalara göre bir olay yaratir.

Sabotaj (Tamper) Tanima Opsiyonlari
Adres [094]: Opsiyon [3] ve [4]

Bu özellik Magellan konsolunun zonlara sabotaj olmasi halinde 
nasil davranacagini belirler.Tablo 7 alarm kurulu olsun olmasin  
degisik sabotaj tanima kombinasyonlarini ve sistemin verecegi
reaksiyonlari göstemektedir.

Tablo 7: Sabotaj Tanima  Opsiyonlari

Sabotaj Bypass Opsiyonlari
Adres [094]: Opsiyon [5]
Opsiyon [5] OFF = Bypassli zonda meydana gelen 

sabotajlari görmezden gel (fabrikasyon)
Option [5] ON = Bypassli zonda sabotaj görülürse

sabotaji tanir.

• [5] no.lu opsiyon ON konumundaysa, sabotaj tanima  
özelligi (sayfa 24) zonun bypassli olarak tanitilmasini
görmezden gelir.Bypassli zonda sabotaj olursa konsol 
sabotaj tanima opsiyonlarindan seçilen bir opsiyonla 
bir olay meydana getirir.

• [5] no.lu opsiyon ON konumundaysa, sabotaj tanima 
özelligi (sayfa 24) zonlarin bypass tanimlamalarina göre
hareket eder.Buda bypassli zonda sabotaj oldugunda  
konsol görmezden gelecek demektir.

Kontrol (Supervision) Denetimi Opsiyonlari
Adres [103]: Opsiyon [1] - [8]; Zon 1 -  8; Fabrikasyon :Hepsi ON
Adres [104]: Opsiyon [1] - [8]; Zon 9 - 16;Fabrikasyon :Hepsi ON

Devrede olursa,Magellan tanitilmis tüm kablosuz aktaricilardan
özel bir zamanda durumlarini gösteren bir sinyal g öndermesini
bekler(Kontrol tetkiki zamani sayfa 25).Bu sayede aktaricilarin 

Opsiyonlar Açiklama

[6] [7]

OFF OFF Kablosuz aktarici kontrol opsiyonlari

OFF ON Yalnizca hata (default)
Sistem devrede - devredisindaysa: Kontrol kaybinin
oldugu zonda, konsol LCD ekranda hata verir  ve  
merkezi gözlem istasyonuna  bir rapor
gönderir.

ON OFF Sistem kuruluyken sesli alarm
Sistem kurulu:Bir zonda kontrol kaybi olursa,konsol 
zonlarin Alarm Tipi ayarlarini uygular.
(bknz sayfa 17).

Sistem devredisi:Bir zonda kontrol kaybi olursa,konsol 
 LCD ekranda hata uyarisi verir. 

ON ON Sesli alarm
Sistem kurulu:Bir zonda kontrol kaybi olursa,konsol 
zonlarin Alarm Tipi ayarlarini uygular.
(bknz sayfa 17).

Sistem devredisi:Yalniz hata ayarlarinda oldugu gibi 
çalisir, bu fonksiyon ayni zamanda sesli alarmda
verir.

Opsiyonlar Açiklama

[3] [4]

OFF OFF Sabotaj tanima devredisi (fabrikasyon)

OFF ON Yalnizca Hata
Sistem devrede - devredisindaysa:Eger bir zonda
kablolamada sabotaj hatasivarsa,konsol zonlarin  
Alarm Tipi ayarlarini uygular (bknz sayfa 17 ) ve  
merkez gözlem istasyonuna bir rapor yollar.

ON OFF Alarm kuruluyken sesli alarm
Sistem kurulu:Bir zonda sabotaj hatasi görülürse, 
konsol zonlarin Alarm Tipi ayarlarini uygular.
(bknz sayfa 17 ).

Sistem devredisi:Bir zonda sabotaj hatasi olursa,
konsol zonlarin Alarm Tipi ayarlarini uygular   
(bknz sayfa 17 ) ve merkez gözlem istasyonuna 
 bir rapor yollar.

ON ON Sesli alarm
Sistem kurulu:Bir zonda sabotaj hatasi olursa,konsol  
zonlarin Alarm Tipi ayarlarini uygular. 
(bknz sayfa 17).

Sistem devredisi:Yalniz hata ayarlarinda oldugu gibi  
çalisir, bu fonksiyon ayni zamanda sesli alarmda
verir.
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varligi ve normal çalistigi teyit edilmis olur.Eger belirlenen zaman
periyodunda aktaricidan sinyal gelmediyse,Magellan hata verir,
alarm çalar ve/veya gözlem istasyonuna kablosuz aktarici kontrol
opsiyonlarinda (sayfa 24) tanimlanan rapor kodunu gönderir.
 [103] ve [104] no.lu adreslerde hangi zonlarin kontrol edilip edil-  
meyecegi tayin edilir.Bu özelligin devrede olmasi zonlarin 
Magellan tarafindan kontrol edilecegi anlamina gelir.

Kontrol Denetimi Zamani
Adres [096]: Opsiyon [7]
Opsiyon [7] OFF = Kontrol tetkiki zamani = 24Saat

(fabrikasyon)
Opsiyon [7] ON = Kontrol tetkiki zamani = 80 dakika

[096] adreste [7] no.lu opsiyon,belli bir zamanda Magellan 
konsolunun belirli bir kablosuz aktaricidan kontrol opsiyonlarinda
( Sayfa 24 ) tanimlanan sekilde bir sinyal alacagini belirler.Kontrol
te tkiki zamaninda sinyal gelmezse,Magellan konsolu kablosuz   
aktarici kontrol opsiyonlarinda tanimlanan sekilde reaksiyon
gösterir.

Panik Alarmlari
Adres  [091]: Opsiyon [1], [2] ve [3]
Opsiyon [1] OFF = Panik 1 (Acil Panik) devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [1] ON = Panik 1 (Acil Panik) devredisi

Opsiyon [2] OFF = Panik 2 (Çikis Panik) devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [2] ON = Panik 2 (Çikis Panik) devrede

Opsiyon [3] OFF = Panic 3 (Yangin Panik) devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [3] ON = Panic 3 (yangin Panik) devrede

[091] adresinde  [1], [2] ve [3] no.lu opsiyonlarin yakilmasiyla siste-
min 3 Panik  alarmi devreye girer. Her panik alarmi iki tusa ayni
anda ve 2 saniye süreyle basarak aktif edilir.Sayfa 25'teki Tablo 
8'de ilgili panik alarm tuslarini görebilirsiniz.Panik alarmlarinin sesli  
yada sessiz olmasini  [091] no.lu adreste [4] [5] [6] tuslariyla   
belirleyebilirsiniz.( bakiniz Panik Alarm Tipleri Sayfa 25 ) 

Tablo 8: Panik Alarm Tuslari

Uzaktan kumandalarada panik alarm verme programlanabilir.
Konuyla ilgili daha detayli bilgi için sayfa 20'de Uzaktan Kumandalari 
Programlama bölümüne bakabilirsiniz. 

Panik Alarm Tipleri
Adres [091]: Opsiyon[4], [5] ve [6]
Opsiyon [4] OFF = Panik 1 (Acil Panik) sessiz (fabrikasyon)
Opsiyon [4] ON = Panik 1 (Acil Panik) sesli

Opsiyon [5] OFF = Panic 2 (Çikis Panik) sessiz (fabrikasyon)
Opsiyon [5] ON = Panic 2 (Çikis Panik) sesli

Opsiyon [6] OFF = Panic 3 (Yangin Panik) is silent (default)
Opsiyon [6] ON = Panic 3 (Yangin Panik) kesik kesik 

[4] [5] [6] no.lu tuslar 1'den 3'e kadar olan Alarm Tiplerini 
temsil eder.

Sessiz Alarm:  Magellan konsolu bir teyit biplemesi ve 
ilgili Panic rapor kodu gönderir ([139] no.lu adreste  
programlandiysa). Konsolun hoparlörü devrede olmaz
veya sireni çalismaz.

Sesli Alarm: Sessiz alarmdaki gibidir yalniz konsolun hoparlörü
ve siren kullanici alarmi geçerli bir kullanici koduyla iptal edene 
kadar veya Siren-kesme zamani gelene kadar çalisi.(devredeyse 
; Siren -kesme Zaman sayaci sayfa 24'e bakiniz.)

Kesik kesik Alarm (yalnizca Yangin panik): Sesli alarm gibidir 
yalniz siren Sayfa 16 Sekil 15'te görüldügü gibi kesik kesik çalar.
Kesik kesik siren çikisi hakkinda daha fazla bilgi için sayfa 16'daki
standat 24 Saat yangin zonlarina bakiniz.

Basilacak Tuslar Panik Alarm Tipi

[1] ve [3]  Panik 1 (Acil  Panik)

[4] ve [6]  Panik2 (Çikis Panik)

[7] ve [9]  Panik 3 (Yangin Panik)
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Rapor Gönderme ve Telefon Arayici Ayarlari

Rapor Kodlari
Bir rapor kodu 1- veya 2-rakam hexadesimal deger içeren 1'den 
F'e kadar olan rakamlardir.[120]'den [156]'ya kadar olan adresler
dört özel olayin ayarini ve bu olaylarin 1 veya 2 rakamli rapor 
koduna ayrilmasini temsil eder.

Yalniz Ademco Slow, Silent Knight, ve Sescoa formatlari 
 1-rakamli rapor kodlaridir. 1 rakamli rapor kodunu programlamak 
için, [0] tusuna istenen hexadesimal rakam girildikten sonra 
basiniz. 

Belli bir olay meydana geldiginde,konsol merkez gözlem istasyonuna
programlanmis rapor kodu gönderir. Aktarilan rapor kodlarinin aktarim 
metodunun seçilmesi Rapor gönderme formatlari(bknz.sayfa 29) ve
O lay Çagri Yönü (sayfa 29) bölümlerinden olur.Bu iki bölüm kodlarin
nasil ve nereye aktarilicagini belirler.Ademco Contact ID formatini  
kullaniyorsaniz 120'den 156'ya kadar olan adresleri programlamaya 
gerek yoktur.Daha fazla bilgi için  Rapor Gönderme Formatlari 
(bknz.sayfa 29) bölümüne bakiniz.Alt bölümdeki bilgilerde Magellan   
konsolunun rapor edebilecegi olaylarin açiklamalarini bulabilir-
siniz.

Alarmi Kurma Rapor Kodlari
Adres [120] - [123]

Rapor Kodlari 16 Kullanici Kodunun her biriyle programlanabilir. 
Alarmi kurmak için giris kodu girildiginde, Magellan konsolu 
merkezi gözlem istasyonuna hangi kullanicinin alarmi kurdugunu
belirten bir rapor kodu gönderebilir,

Alarmi Özel Kurma Rapor Kodlari
Adres [124] ve [125]

Sistem asagidaki listede bulunan özel alarm kurma özellikleriyle
kurulsa bile,konsol merkezi  gözlem istasyonuna ilgili rapor 
rapor

Adres [124]
• Zamanli Oto.-Kurma: Sistem kendisin programlanan saatte

kurar. (bknz. sayfa 22). 
• Geç Kapanis: Oto.-Kurma Zaman Sayaciyla(Timer) girilen 

saatte her gün rapor gönderir (bknz. sayfa  22). 
• Hareketsizlik: Sistem kendi kendini programlanmis saatteki

hareketsizlik aninda kurar. (bakiniz Hareketsizlikte Oto-Kurma 
sayfa 22).

• Kismi Kurma: Sistem Evde, Ani veya Force 
Kurulu yada Bypassli zonlarla kuruludur.

Adres [125]
•     Tek-tus Kurma: Sistem tek-tusla kurma özelligini kullanarak

kurulur (bknz.sayfa 23).
• Uzaktan Kumandayla Kurma: Sistem Winload yazilimiyla

alarmi kurar. 
• Gelecekte kullanilacak
• Gelecekte kullanilacak

Alarm Devredisi Rapor Kodlari
Adres [126] - [129]

Rapor Kodlari 16 Kullanici Kodunun her biriyle programlanabilir. 
Alarmi kurmak yada devredisi birakmak için giris kodu girildiginde,   
Magellan konsolu merkezi gözlem istasyonuna hangi kullanicinin  
alarmi devredisi biraktigini belirten bir rapor kodu gönderebilir.
 

Sistemi devredisi birakma veya özel devredisi birakma rapor
kodlari hergün sistem devredisi birakildiginda yada yalnizca
alarm sonrasinda devredisinda aktarilabilir (bknz. Alarm 
Devredisi Rapor Gönderme Opsiyonlari sayfa  31).

Özel Alarm Devredisi Rapor Kodlari 
Adres [130]

Sistem asagidaki listede bulunan özel alarm devredisi özellikleriyle
devredisi birakilsa bile konsol merkezi  gözlem istasyonuna ilgili  
raporu alarmin nasil devredisi birakildigini belirtecek sekilde gönderir.
• Oto-alarmiptali: Sistem 60 saniye ayarli otomatik kurma giris

ge cikmesinde devredisi kalir.( sayfa 22 ) 
Yalniz devredisinda  rapor  gönderme opsiyonlari ( bknz. sayfa.31 ) 
daima devredisinda rapor gönder olarak ayarliysa.                                                                             

• Uzaktan kumanda devredisi: Sistem WinLoad programi kullanila- 
rak devredisi birakildiysa.

• Gelecekte kullanilacak.
• gelecekte kullanilacak.

Zon Alarm Rapor Kodlari
Adres [131] ile [134] arasi

Rapor kodu 16 zona kadar programlanabilir.Zonda alarm durumu 
görüldügünde,konsol ilgili rapor kodunu merkez istasyona,hangi
zonda alarm görüldügünü belirtecek sekilde gönderir.
 

Zon Alarm Yenileme Rapor Kodlari
Adres [135] i le [138] arasi

Rapor kodu 16 zona kadar programlanabilir.Magellan konsolu 
hangi zon yenilendiyse o zona ait rapor kodunu merkez gözlem
istasyonuna gönderir.
 

Zon yenilenmesi alarm durumu sonrasinda yada siren 
çalmasinin kesilmesinden sonra olur.Daha detayli bilgi için
sayfa 26'daki Zon Alarm  Rapor Kodlarina bakiniz. 

Özel Alarm Rapor Kodlari
Adres [139] - [140]

Sistem asagida listelenen alarm durumlarindan birine geçerse,
kontrol paneli merkezi gözlem istasyonuna alarm tipini 
belirten bir rapor kodu gönderir.

Aders [139]
• Acil (emergency)Panik : Panik yuslari [1] ve [3] (sayfra 25) veya 

uzaktan kumandada ilgili tusa(lara) (sayfa 20) 
basilir.
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• Çikis Panik: Panik tuslari [4] ve [6] (sayfa 25) veya
uzaktan kumandada (sayfa  20) ilgili tusa(lara) 
basilir.

• Yangin Panik: Panik tuslari [7] ve [9] (sayfa 25) veya 
uzaktan kumandada (sayfa  20) ilgili tusa(lara) 
basilir.

• Anlik kapanis: Anlik kapanis gecikmesi (sayfa 30) aninda 
alarm kuruluyken alarm durumu olursa merkez gözlem 
istasyonuna rapor gönderilir.

Adres [140]
• Oto-zon kapama: Alarm kurulu oldugunda zon 

programlanan aktarim sayisindan daha fazla haberlesme 
yapar (bknz 17). 

• Zorlama(duress): Zorlama kodu tuslandiginda (bknz.
sayfa 14). 

• Paramedical alarm
• Gelecekte kullanilacak

Zon Sabotaj(tamper) Alarm Kodlari
Adres [141] ile [144] arasi

Bir rapor kodu 16 zona kadar programlanabilir.Sabotaj veya 
yanlis kablo baglantisi olan zonu belirten rapor kodunu, 
Magellan Konsolu merkez gözlem istasyonuna 
gönderir.

Sabotaj tanimlama (bknz.sayfa 24) devredisi ise, konsol
kablolama hatalari ve sabotaj yenilemeyi bildiren rapor 
kodlarini merkeze göndermez.

Zon Sabotaj  Yenileme Rapor Kodlari
Adres [145] ile [148] arasi

Bir rapor kodu 16 zona kadar programlanabilir.Sabotajli zon 
yenilendiginde konsol merkez gözlem istasyonuna hatanin ne 
oldugunu belirten bir rapor kodu gönderir.
.

Sabotaj tanimlama (bknz.sayfa 24) devredisi ise, konsol 
kablolama hatalari ve sabotaj yenilemeyi bildiren rapor 
kodlarini merkeze göndermez.

Sistem Hata(trouble) Rapor Kodlari
Adres [149] [150][151]

Sistemde ani bir hareket görüldügünde,konsol hatanin ne
oldugunu belirten bir rapor kodunu merkez gözlem istasyon-
una gönderir.

Adres [149]
• Konsol Sabotaj: Konsol kendine yapan sabotaji algilar.

(Bknz.  Konsol Sabotaj Kontrolu sayfa 33)

• AC Hatasi: Magellan beslemenin kesilmesini algilar.Bu 
rapor aktarimi gecikmeli yapilabilir.(bknz.besleme kesil-
mesi  rapor gecikmesi sayfa  31).

• Akü hatasi: Akü henüz bagli degil veya akü voltaji 6.9V.
tan az  veya esit olabilir. 

• Zamansayacihatasi: Konsol kendi saatinin kaybini 
algilar.

Adres [150]
• Gelecekte kullanilacak
• Haberlesme hatasi: Magellan konsolunun merkezi 

gözlem istasyonuyla haberlesmesi kesilmistir.Rapor 

kodu sonraki denemeye kadar gönderilir. 

• Kablosuzda akü yetersiz: Herhangi bir Omnia kablosuz 
aktaricinin voltaji (hareket dedektörü veya kontak sviçinin
tavsiye edilen voltaj limitleri düsmüstür.

• Tx Kontrol Kaybi: Kontrol tetkiki (sayfa 24) devrede 
kablosuz aktarici sistemle haberlesmiyor.

Adres [151]
• Gelecekte kullanilacak
• Gelecekte kullanilacak
• Gelecekte kullanilacak
• Gelecekte kullanilacak

Sistem Hata(Trouble) Yenileme Kodlari
Adres [152] [153] [154]

Sistem [149] ve [150] numarali adreslerde listelenen hatalardan 
birini yenilediginde (bknz.sistem hata rapor kodlari sayfa 27),konsol 
merkez gözlem istasyonuna yenilenen hatanin ne oldugunu belirten
ilgili rapor kodunu gönderir.Telefon hatti izleme devredeyse
(bknz.sayfa 30)  ilk 2 rakami kullanarak konsolun aktarabilecegi
TLM yenileme rapor kodunu programlayabilirsiniz.

Özel Rapor Kodlari
Adres [155] ve [156]

Sistem,asagida belirtilen durumlarda merkezi gözlem
istasyonuna olay tipini belirten bir rapor kodu
gönderir.

Adres [155]
• Soguk Baslama(cold start): Konsol  tamamen kapatildiginda

(akü yok,besleme yok) ve yeniden çalistirildiginda gönderilir.
• Test Raporu: Otomatik olarak bir test raporu 

gönderilir (bknz. sayfa 31).
• Gelecekte kullanilacak
• WinLoad Logout: Konsolun Winloadla iletisimi kesildiginde  

gönderilir.

Adres [156]
• Montajci programda(logon): Montajci programlama moduna 

girmis bulunmaktadir.
• Montajci programdisi(Logout): Montajci programlama modundan 

çikti.
• Kapanista gecikme: Programlanan kapanista gecikme zama-

nindan daha geç bir zamanda alarm kurulursa ilgili rapor 
gönderilir.(sayfa 23).

• Gelecekte kullanilacak

Konsol Telefon Numaralari
Magellan iki degisik gözlem istasyonunu ve iki çagri cihazini arayabilir. 
0-9 arasi 32 rakama kadar istediginiz rakami tuslayabilir yada özel tus
ve fonksiyonlarini kullananbilirsiniz(bknz. tablo 9  sayfa 28 ).Numara
32 rakamdan azsa soldaki (Action) tusuna basin ve mesaji
kaydedin.
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Tablo 9: Telefon numaralari için özel tuslar

Merkez Istasyon Telefon Numaralari (CSTNs)
Adres [111] = Merkez Istasyon Telefon Numarasi 1
Adres [112] = Merkez Istasyon Telefon Numarasi 2

Magellan konsolu CTSNs'i programlamada  111 no.lu adresi 
ve/veya 112  no.lu adresi merkezi gözlem istasyonuyla 

haberlesmede baglanti ve iletisim için kullanir.Asagidaki 
durumlardada uygulanabilir :

• Bir merkez gözlem istasyonunun telefonunu 8 arama 
sonunda düsüremezseniz konsol daha  önce kaydettiginiz
destek telefon numaralarini(099 numarali adreste 1 açiksa)
arar.(bakiniz sayfa 28 CTSN 2 destek numarasi olur) 
 

• Eger Aramayi degistir opsiyonu devrede olursa (sayfa 30) 
konsol aradigi numarayi düsüremedigi taktirde destek telefon
numarasini 099 no.lu adreste 1.opsiyon açiksa arar.
(bakiniz sayfa 28 CTSN 2 destek numarasi olur) 

• Eger programlanmis birdestek numarasi yoksa, 
konsol destek telefon numarasina asla rapor göndermez.

Telefon numaralarinin nasil kullanilacagi hakkinda daha fazla      
için sayfa 29'da Olay Çagri Yönü ve Rapor Gönderme Formatlari
(sayfa 29) bölümlerine bakiniz. Sayfa 30'daki telefon aramalari
arasinda gecikme bölümünede bakiniz.

Destek Numarasi Olarak CSTN 2 
Adres [099]: Opsiyon [1]
Opsiyon [1] OFF = CSTN 2 yalnizca merkez tel.no. olarak 

olarak kullanilir

Opsiyon [1] ON = CSTN 2 destek tel.no. olarak
kullanilir (fabrika)

CSTN 2 destek telefon numarasi olarakta kullanilabilir.
099 numarali adreste 1.opsiyon devredeyse konsol CSTN 2
destek telefon numarasi olarak kullanilir.

Daha fazla bilgi için Merkez Istasyon Telefon Numaralari 
(CSTNs) bölümüne sayfa 28 ve Çagri Opsiyonlarini degis-
tirme sayfa 30 bölümüne bakiniz.

Çagri Cihazi Telefon Numarasi
Adres [113]

Magellan konsolu 113 numarali adreste programlanan çagri
cihazi telefonu numeric çagri merkezi mesaj programlamada
kullanilir ( adres 114)(bknz.çagri cihazi rapor mesaji sayfa 28)

Çagri Cihazi Rapor Mesaji
Adres [114]: 32-rakam desimal numara (0 - 9 vede 
[*] ve [#]) 

114 numarali adreste, konsol çagri cihazini aradiginda
göndermesini istediginiz numeric mesaji programlaya- 
bilirsiniz.Mesaj 32 rakamdan azsa,(ACTION)'i tuslayarak
mesaji kaydedin.

Sesli Mesaj Telefon Numaralari
Magellan konsolu sesli telefon Sesli Mesaj  telefon numaralarinin
(Montajci menüsünden programlanmistir.Daha fazla bilgi için 
Magellan Hizli Ayarlar Rehberine bakiniz.) menüleri,harici 
bir telefona yada cep telefonuna gelen mesajlari dinlemek
için kullanilir.Bu özelligin programlamasi ve kullanilmasi
için asagidaki uyarilari takip edin :

• Konsol alarm kurulurken yalnizca sesli Mesaj telefon numa-
rasina arama yapar.Arama önceden kayit edilmis ilk
numaradan baslar.

• Aramaya cevap verildigi anda konsol kaydedilmis mesajlari
dinletmeye baslar ve alarmda olan zonlarin isimlerini
belirtir.

• Hattin öteki ucundaki kisinin aramaya cevap verdigini belirtmesi
için kendi telefonunda [#] tusuna basmalidir.

• Konsol kaydedilen tekrarlama sayisi kadar mesaji ( bknz. 
SesliMesaj Tekrarlari Sayfa 28 ) alindi teyiti gelene kadar 
tekrar eder.

• Alindi teyiti gelmeyip mesaj tekrarlama sayisida bittiginde
konsol otomatik olarak sonraki kaydedilmis sesli mesaj telefon 
numarasini arar ve ayni islemleri tekrar yapar.

• Son programlanmis Sesli Mesaj telefon numarasinada 
teyit gelmezse ilk numaraya tekrar dönüp 3 kere 
bu numarayi yeniden çaldirir.

• 3 tekrar aramadan sonrada teyit gelmezse
konsol haberlesme hatasi (Fail to Comm.) verir.

Sesli  Mesaj Tekrarlari
Adres [079]: 001 ile 255 arasi tekrar; Fabrika= 3 

tekrar

Hattin diger ucundan alindi teyiti gelmezse,bu özellik
kaydedilen mesajin kaç kere tekrarlanacagini belirler.
( 079 ) numarali adreste 001 den 255'e kadar 3 rakamli
tekrarlama sayisini girebilirsiniz.Bu Sesli Mesaj Tekrarlari
program islemidir. 

Servis Telefon Numarasi
Adres [119]

Sistemde hata oldugunda ve montajci telefonunun girilmesi
gerektiginde konsol 119 numarali adres sayesinde size
istediginiz telefon  numarasini programlama avantajini saglar. 
Bu özelligin secilmesiyle konsol hoparlör konumuna
geçer.

Bu özelligin kullanilmasi ile ilgili Magellan Kullanim 
Rehberine bakiniz.

Tuslar Hareket veya Deger

[*] *

[#] #

Merkez [ACTION] (pause) tusu   Telefon numarasina 4-saniye durak- 
latma ekleyin.Tusa basin ve
“P” telefon numarasina eklenmis
olacaktir
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Konsol Müsteri Numarasi
Adres [107]

Tüm rapor kodlari 4 rakam veya 3 rakam konsol müsteri numa-
rasiyla konsolun kimligini kesin  belirtmek için gönderilir.Konsol
müsteri hesap numarasi 1-F arasi hexa-rakamlar olabilir.3 rakamli 
müsteri hesap numarasi kullanilirken 1 rakamli hesap kodu kullanilir.
3 rakamli hesap numarasini girmek için [0] tusuna basin ve 3 rakami
girin.3-rakm. müs.no.su kullanilirken 1 rakam rapor kodu kullanilir.

Rapor Gönderme Formatlari
Adres [105] = CTSN 1 için Rapor Gönderme Formati 
Adres [106] = CTSN 2 için Rapor Gönderme Formati 

 Rapor gönderme formatlari CSTNs'e yalnizca(Merkez istasyon 
numaralari) (111) ve (112) no.lu adreslerde 
programlanir.(Sayfa 28)

Magellan konsolu degisik rapor gönderme formatlari için 1 numara 
kullanabilir ve her merkez istasyon telefon numarasi degisik rapor 
gönderme formatiyla programlanabilir. [105] no.lu adrese girilen
üç rakam  1 numarali merkez istasyon telefonu ile haberlesen
rapor gönderme formatini temsil eder.[106] numarali adrese 
girilen  üç rakam ise iki numarali merkez istasyon telefon numarasi
ile haberlesen rapor gönderme formatini temsil eder.

Table 10: Rapor Gönderme Formatlari

UL Note: Montajci her sene DAC alicisinin ve formatlarinin
uygunlugunu kontrol etmelidir.

Standard Pulse Formatlari
Magellan konsolu Ademco slow, Silent Knight and SESCOA 
standard pulse rapor gönderme formatlarini kullanabilir (bknz.
Tablo 10 sayfa 29).

Ademco Contact ID
Ademco Contact ID pulse rapor gönderme yerine tone rapor 
göndermeyi kullanan hizli bir iletisimci formatidir.Bu iletisimci
formati önceden tanitilmis standart endüstri standartinda mesaj 
listesini ve rapor kodlarinida basit montaj ihtiyaçlariniz için 
kullanilabilir.

• Rapor kodlarini manuel olarak programlamak için, Magellan 
Programlama Rehberindeki Kontak ID Raporlari listesinden 
2-rakamli hexadesimal degeri giriniz. 

• Programlama rehberindeki otomatik rapor kodlari listesinden 
fabrikasyon rapor kodunu kullanmak için 00 girerek rapor
gönderme ve FF'i devredisi birakin.

Ekler 1 kismina bakiniz: Sayfa 36 daki Ademco Contact ID 
Rapor Kodu Listesi önceden tanitilan endüstri standart 
mesajlari ve rapor kodlarinin tam listesidir.

SIA FSK
SIA FSK pulse rapor gönderme yerine tone rapor 
göndermeyi kullanan hizli bir iletisimci formatidir.Bu iletisimci 
formati önceden tanitilmis standart endüstri standartinda mesaj 
listesini ve rapor kodlarinida basit montaj ihtiyaçlariniz için 
kullanilabilir.

Ekler 1 kismina bakiniz: Sayfa 36 daki Ademco Contact ID 
Rapor Kodu Listesi önceden tanitilan endüstri standart 
mesajlari ve rapor kodlarinin tam listesidir.

Olay Çagri Yönü
Adres     [100]: Opsiyon [1] den [3]'e kadar; Kurma/Devredisi
Opsiyon [1] ON = CSTN 1'i ara
Opsiyon [2] ON = CSTN 2'yi ara
Opsiyon [3] ON = Çagri cihazi telefon numarasini ara

Adres     [100]: Opsiyon [5] den [7]'e kadar; Alarm/Alarm Yenileme
Opsiyon [5] ON = CSTN 1'i ara
Opsiyon [6] ON = CSTN 2'yi ara
Opsiyon [7] ON = Çagri cihazi telefon numarasini ara

Adres     [101]: Opsiyon [1] den [3]'e kadar; Sabotaj/Sabotaj Yenileme
Opsiyon [1] ON = CSTN 1'i ara
Opsiyon [2] ON = CSTN 2'yi ara
Opsiyon [3] ON = Çagri cihazi telefon numarasini ara

Adres  [101]: Opsiyon [5] den [7]'e kadar Hata/Hata Yenileme
Opsiyon [5] ON = CSTN 1'i ara
Opsiyon [6] ON = CSTN 2'yi ara
Opsiyon [7] ON = Çagri cihazi telefon numarasini ara

Adres  [102]: Opsiyon [1] den [3]'e kadar; Özel
Opsiyon [1] ON = CSTN 1'i ara
Opsiyon [2] ON = CSTN 2'yi ara
Opsiyon [3] ON = Çagri cihazi telefon numarasini ara

Olaylar, 3 numaraya kadar  arama yapabilecek (CSTN 1 & 2 ve çagri 
cihazi tel.no.) ve yedek olarak bir numara( CTSN 2 bknz.CTSN 2'yi 
yedek olarak kullanma sayfa 28) arayabilecek sekilde 5 guruba (bknz.
üst yazilar) ayrilirlar.

• Sistemde rapor edilebilecek bir olay oldugunda ,Magellan konsolu 
CSTN 1'den(devrede ise) itibaren devredisi numaralari atlayarak ve 
tüm seçilmis telefon numaralarin aranmasi bitince durarak 
aramayi yapar.

• Merkerz gözlem istasyonunun 8 kere aranmasi sonucu arama 
basarisizsa,konsol önceden seçilmis olan yedek numarayi
arar.( Devredeyse. Bknz. CSTN 2 Yedek Numara olarak 
kullanma sayfa 28). 

• A rama opsiyonlarini degistirme (sayfa 30) devredeyse, konsol
programlanmis destek numarasini her basarisiz arama girisiminden
(Devredeyse. Bknz. CSTN 2 Yedek Numara olarak kullanma sayfa 
28 ) sonra arar. 

• Eger programlanmis bir yedek numara yoksa veya [099] adresinde 
opsiyon [1] devredisinda ise (OFF. bknz.sayfa 30), konsol asla
yedek numaraya rapor göndermez. 

3- rakamDeger rRapor Gönderme Formati

001 Ademco slow (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)

002 Silent Knight Fast (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)

003 SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20BPS)

004 Ademco Contact ID

005 SIA FSK
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Daha fazla detayli bilgi için bknz. sayfa 28'deki Merkez 
Istasyon Telefon Numaralari (CSTNs) ,sayfa 30'daki Çagri
Degistirme Opsiyonlari, CSTN 2'i Yedek Tel. Numarasi ola-
rak kullanma s. 28 ve Aramalar Arasindaki Gecikme s. 30.

Örnek: Sistem kurulu ve Zon 1'de alarma neden olacak bir olay
varsa,adres [100]'de [5] ve [7] no.lu opsiyonlar OFF ve [6] numarali 
opsiyon ON ise,konsol  [131]' no.lu adresteki Zon 1 Alarm Rapor 
Kodunu CSTN 2'ye bildirir.(arama yapar)

Arama Tesebbüsleri Arasindaki Gecikme 
Adres [076]::001ile255 saniye arasi;000=devredisi;Fabrikasyon=20 

saniye

Bu gecikme arama tesebbüsleri arasindaki bosluk zamaninin ne
kadar olacagini belirler. 

Çagri Degistirme Opsiyonu
Adres [098]: Opsiyon [5]
Opsiyon [5] OFF = Çagri degistirme devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [5] ON = Çagri degistirme devrede

[5] no.lu opsiyon OFF konumunda ise,Magellan konsolu program- 
lanmis yedek numarayi (CSTN 2. bknz CSTN 2 Yedek Numara 
sayfa 28) yalnizca tüm aramalar aranacak bir  CTSN'ye ulasmazsa 
arar. [5] no.lu opsiyon ON konumunda ise,konsol yedek numarayi 
her aramanin basarisiz olmasindan sonra arar.

Arama metodu
Adres [098]: Opsiyon [7]
Opsiyon [4] OFF = Pulse Arama 
Opsiyon [4] ON = Tone / DTMF Arama (fabrika çikisi)

[4] no.lu opsiyon On konumunda ise, Magellan konsolu Tone/
DTMF aramaya ayarlanmistir. [4] no.lu opsiyon OFF konumundaysa,
pulse aramadadir.Pulse orani ayarlari için sayfa 30'daki Pulse Orani 
ayarlarina bakiniz.

Pulse Orani
Adres [098]: Opsiyon [8]
Opsiyon [8] OFF = European Pulse Ratio of 1:2 
Opsiyon [8] ON = U.S.A. Pulse Ratio of 1:1.5 (fabrikasyon)

Pulse arama kullanildiginda,iki pulse oranindan birini kullanabilir-
siniz.Avrupa ülkelerinin çogu 1:2 pulse oranini kullanir fakat bazi 
durumlarda 1:1.5 orani daha iyi sonuç verebilir.Ayni uygulama  
Kuzey Amerika ülkeleri içinde geçerlidir. Eger 1:1.5 pulse orani
istenen sonuca ulastirmiyorsa,1:2 orani kullanilabilir.

5.Arama Te$ebbüsünde Pulse Aramaya Dönme
Adres [098]: Opsiyon [3]
Opsiyon [3] OFF=  5.Arama Te$ebbüsünde Pulse Aramaya Dönme 

Devredi$i(fabrikasyon)
Opsiyon [3] ON=  5.Arama Te$ebbüsünde Pulse Aramaya Dönme Devrede

[098] no.lu adreste [3].opsiyon ON konumunda ise,Magellan konsolu 
5.arama te$ebbüsünde tone/DTMF aramadan pulse aramaya merkez
gözlem istasyonuna olay raporu göndermek için döner.Konsol
ileti$im kurulana kadar pulse arama kullanir.Konsol ba$ka CTSN'ye
dönerse tone/DTMF'ede döner ve bir ker edaha 5. arama te$ebbü-
sünde pulse aramaya döner.

Telefon Hatti Izleme (TLM)
Adres [098]: Opsiyon [1] ve [2]

Devrede oldugunda, sistem here saniye telefon hattinin varliginin 
kontrolunu yapar.TLM  zaman sayaci hatasinca (s.30) belirlenen  
zaman periyodunda TLM izlemesi 3 volttan az olunca TLM test 
hatasi olu.$ur.Hat testi basarisiz olursa,Magellan konsolu asagida 
belirtilen bir veya daha fazla durumu yaratir.Sistem hatti tekrar
buldugunda tekrar eski haline döner.

Tablo 11: Telefon Hatti Izleme Opsiyonlari

Dialer'a bir dahili çagri gelirse TLM testi 1 dakikaligina
durur.

TLM Hatasi Zaman Sayaci (Timer)
Adres [073]: 001 ile 255 saniye arasi; 000 = Devredisi; 

Fabrikasyon = 32 saniye

TLM bu izleme periyodu esnasinda telefon hattinin varolmadigini
belirlerse, kontrol paneli  TLM opsiyonlarinda belirlenen 
durumu(lari) yaratir. (bknz. Telefon Hatti Izleme(TLM) sayfa 30)
 

Yakin Kapani$ Gecikmesi
Adres [066]: 001 ile 255 saniye arasi; 000 = Devredisi; 

Fabrikasyon = Devredisi

Sistemi kurduktan sonra eger Yakin Kapanis Gecikmesi periyodunda 
alarm durumu olursa, Magellan konsolu Anlik Kapani$ gecikmesi  
kodunun aktarimina (adres [139] (sayfa 26) te$ebbüs eder. 

Opsiyonlar
Açiklama

[1] [2]

OFF OFF TLM devredisi (fabrikasyon)

OFF ON Yalnizca hata: Hat testi basarisiz olursa,konsolun 
hata göstergesi TLM hatasi verir.

ON OFF Sistem kuruluysa alarm: Hat testi basarisiz olursa,
konsolun hata göstergesi TLM hatasi verir ve sistem 
kuruluysa alarm verir.

ON ON Sessiz alarm sesli alarm olur.Hat testi basarisiz
 olursa, konsolun hata göstergesi TLM hatasi verir
ve sessiz zona neden olur yada sessiz panik alarmi
 sesliye döner.
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Oto-Test Raporu
Adres  [071]: 001 ile 255 saniye arasi; 000 = Devredisi;  Fabrikasyon = 

Devredisi   
Adres [084]: Saat (HH:MM)

Magellan konsolu [153] no.lu adreste programli test raporunu 
[071] no.lu adreste programlanan gün sayisindan ve [084] no.lu
adreste programlanan zamandan sonra oto-test raporunun aktari-
mini yapar.Saat programlama için 24-Saat saat modunu kullanin.
(örn.6:30PM = 18:30). Ilk Test Raporu [084] numarali adreste özellik 
devreye alindiktan 24 saat sonra aktarilmis olacaktir.

Örnegin : Adres [071] = 005 ve adres [084] = 13:00. Ilk Test Raporu 
o gün ve 5 gün boyunca öglen 1'de gönderilmi$ olacaktir.

Güç Hatasi Rapor Gecikmesi
Adres [070]: 001 ile 255 dakika arasi; 000 = Devredisi;

Fabrikasyon = 15 dakika

Magellan konsolu [149] numarali adreste programli AC Hatasi 
rapor kodunu Güç Hatasi Rapor Gecikmesi periyodunun sonunda
aktarir. 

Rapor Gönderme Opsiyonlarini Devredisina Alma   
Adres [093]: Opsiyon [5]
Opsiyon  [5] OFF = Daima Rapor Gönder Devredisi 
Opsiyon  [5] ON = Yalnýzca alarm sonrasi rapor gönder devrede(fabrikasyon)

[5] numarali opsiyon OFF oldugunda,Magellan konsolu sistem 
her devredisi oldugunda merkezi gözlem istasyonuna Devredisi 
rapor kodunu gönderir. [5] numarali opsiyon ON oldugunda, 
konsol alarm durumu sonrasi sistem devredisi birakilirsa merkezi
gözlem istasyonuna rapor gönderir.

Zon Yenileme Rapor Opsiyonlari
Adres [094]: Opsiyon [2]
Opsiyon [2] OFF = Siren Kesildiginde Rapor Gönder (Fabrikasyon)
Opsiyon [2] ON = Zon kKapanislarinda Rapor

[2] numarali opsiyon OFF oldugunda,Magellan konsolu zon normale 
normale dönüp siren-kesme süresi (s.24) bittiginde merkezi gözlem 
istasyonuna Zon Yenileme Rapor Kodlarini gönderir.[2] numarali 
opsiyon ON oldugunda,konsol merkezi gözlem istasyonuna zon alarm
yenileme rapor kodlarini zon normale döner dönmez yada sistem 
devredisi kaldiginda gönderir.
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Programlanabilir Çikislar

Bir PGM sistemde özel bir olay meydana geldiginde bunu karsit 
duruma (örn. normal olarak açigi  PGM kapatir)) geçirten 
programlanabilir çiki$tir.Örnegin,bir PGM zil çaldirir,isik yakar,
garaj kapilarini açar/kapar ve v.b. isler yapar.PGM kapatildiginda,
kontrol paneli PGM'i aktif eden cihazlarin veya rölenin $asesini
Açar/Kapar.PGM açildiginda,devre topragi açar bundan dolayi
herhangi bir cihazin beslemesini kesmek için $aseye baglanilir.

PGM Aktif Etme Olayi
Adres    [086] = PGM1 Aktif Etme Olayi
Adres    [088] = PGM2 Aktif Etme Olayi

Bu özellik sistemde özel bir olay meydana geldiginde,Magellan
konsolunun PGM'i aktif etmesini programlamak için kullanilir.
PGM,programlanmis yeni bir PGM Deaktivasyon Olayina ( s.32 )
kadar veya PGM Gecikmesi bitene kadar aktif kalir..PGM Aktif
Etme Olayi Gecikmesini programlamak için :

1. Istenen PGM ile ilgili adresi giriniz;
PGM1 = [086], PGM2 = [088].

2. [OLAY GURUBUNU #]giriniz. 
3. [ALT-GURUBU #] giriniz. 

 “AC Kaybi” PGM olayi (Olay Gurubu #28, Olay Alt-gurubu 
#01) yalnizca Güç Hatasi Rapor Gecikmesi bitince meydana 
gelir (bknz.sayfa 31).

Olay listesi için,Magellan Programlama rehberindeki  
PGM tablosuna bakiniz.

PGM Deaktivasyon Olayi
Adres    [087] = PGM1
Adres    [089] = PGM2

PGM aktif etme sonrasi (bknz. PGM Aktif etme Olayi Sayfa 32), 
PGM normal durumuna (deaktivasyon) PGM Deaktivasyon Olayi 
programliysa döner. Deaktivasyon olayini programlamak için :

1. Istenen PGM; PGM1'i temsil eden adresleri giriniz = 
[087], PGM2 = [089].

2. [OLAY GURUBUNU #]giriniz 
3. [ALT-GURUBU #] giriniz. 

Bir PGM,programlanmis süre bittiginde deaktivasyona geçmek  
içinde programlanabilir(bknz. PGM Gecikmesi sayfa 32). PGM 
Gecikmesi kullanilirken,[087] ve [089] ikinci PGM aktivasyon Olayi 
olarak kullanilabilir.

Olay listesi için,Magellan Programlama rehberindeki  
PGM tablosuna bakiniz.

PGM Gecikmesi 
Adres [068] = PGM1, Adres [069] = PGM2
001'den 255 saniyeye kadar; 000 = Deaktivasyon Olayini Takip; 
Fabrikasyon = 5 saniye

Özel bir olayda PGM'in deaktivasyonunun yerine,burada programlanan
periyodun  bitiminde PGM deaktif olur.PGM'in deaktivasyonu için  
PGM deaktivasyon olayi ile birlikte 000 giriniz.(bknz.sayfa 32) 

Eger PGM Gecikmesi programliysa,PGM Deaktivasyon Olayi 
PGM Aktivasyon Olayi olarak kullanilabilir..

PGM Normal Durum
Adres [090]: Opsiyon [7] (PGM1) ve [8] (PGM2)
Opsiyon [7] OFF = PGM1 Normal Olarak Açik (fabrikasyon)
Opsiyon [7] ON = PGM1 Normal Olarak Kapali

Opsiyon [8] OFF = PGM2 Normal Olarak Açik (fabrikasyon)
Opsiyon [8] ON = PGM2 Normal Olarak Kapali

Bir PGM,sistemde özel bir olay meydana geldiginde bunu karsit 
duruma (örn. normal olarak açigi  PGM kapatir)) geçirtebilir.
Her programlanabilir çikisi [090] no.lu adreste [ 7] veya [8]. opsiyonlari 
devreye açip kapatarak normal olarak açik (N.O) veya normal olarak 
kapali (N.C.) olarak programlayabilirsiniz. 

PGM X10 Opsiyon(yalniz MG-6060/yalniz on-board)
Adres [091]: Opsiyon [7] (PGM1) ve [8] (PGM2)
Opsiyon  [7] OFF = PGM1 programlanabilir çikis olur (fabrikasyon)
Opsiyon  [7] ON = PGM1 X10 çikis 7 olur

Opsiyon [8] OFF = PGM2 programlanabilir çikis olur(fabrikasyon)
Opsiyon  [8] ON = PGM2 X10 çikis 8 olur

[091] adresinde [7] ve [8]. opsiyonlar devredeyse (ON), PGM 1 ve 
2  X10 çikis 7 ve 8'in ON/OFF durumunu takip eder. Bundan dolayi
PGMler asagidaki gibi çalisir:
• X10 çikis 7 devrede oldugunda, PGM1 aktifleyecek. X10 çikis 7

devredisi oldugunda, PGM1 deaktifleyecek.
• X10 çikis 8 devrede oldugunda, PGM2 aktifleyecek. X10 çikis 8

devredisi oldugunda, PGM1 deaktifleyecek.

[091] adresinde [7] ve [8] numarali opsiyonlar devrede oldugunda,PGM 
çikislari kendi PGM aktivasyon ve deaktivasyon olaylarini görmezden 
gelir. ( [086] dan [089]'a kadar olan adresler).
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Sistem Ayarlari

Yazilim Resetleme
Adres [201]

Yazilimin resetlenmesi suretliyle tüm programli adresleri fabrika 
çikisi degerlere döndürür. Yazilimi resetlemek için :

1. Montajci programlama moduna girin (sayfa 13).
2. [201] adresine girin.

Konsoldaki AC beslemeyi keserekte reset islemini yapmis 
olursunuz. [*] ve [#] tuslarina basip/basili tutarak konsola
gücü tekrardan verebilirsiniz.

Montajci Kilidi
Adres [180]: 000 = Devredisi; 147 = Kilit devrede; 

Fabrikasyon = Devredisi

[180] numarali adreste 147.opsiyonu programlayarak programi. 
kilitleyebilirsiniz.Donanimin resetlenmesi konsloun ayarlarini 
settings.Montajci sifresini kaldýrmak için 000 giriniz.

Konsol Sabotaj Kontrolü
Adres [090]: Opsiyon [5]
Option [5] OFF = Konsol Sabotaj Kontrolü devredisi

(fabrikasyon)
Option [5] ON = Konsol Sabotaj Kontrolü devrede

Magellan kendi sabotaj durumunu izlemesi için programlanabilir.  
Konsol programlanan sabotaj tanimlamalari opsiyonlarini takip 
eder. Daha fazla bilgi için sayfa 24'deki sabotaj tanimlamari 
opsiyonlarina bakiniz.

Konsol Sesli Hata Uyarisi
Adres [090]: Opsiyon [2]
Opsiyon [2] OFF = Hata devredisi oldugunda konsol bipler (fabrika)
Opsiyon[2] ON = Hata devrede oldugunda konsol bipler

Devrede oldugunda,sistemde bir hata durumu oldukça konsol
kesikli bir bipleme tonu verir.Kullanici soldaki [ACTION] (i) tusuna
basarak hata göstergesine girene kadar kesikli bipleme tonu aktif 
kalir. Yeni bir hata oldugunda veya hata yenilendiginde kesikli
bipleme sesi yeniden baslar.

 AC Besleme hatasi bu özelligin çalistigi bir hata degildir.
Bknz.Sayfa 33'teki AC besleme hatasi uyarisi.

FM Radyo Opsiyonlari (yalniz MG-6060 için)
Adres [093]: Opsiyon [8]
Opisyon [8] OFF = Sistem kurulu oldugunda FM radyo

   devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [8] ON = Sistem kuruluyken FM radyo devrede

Adres [093]'teki [8] no.lu opsiyon ON ise,sistem kuruldugunda  
radyo otomatik olarak çalisir. (Çikis gecikmesi zamani doldu-
gunda).

Günisigindan Kazanim Zamani(Yaz Saati Uyg.)
Adres [096]: Opsiyon [5]
Opsiyon [5] OFF = Günisigindan kazanim devredisi (default)
Opsiyon [5] ON = Günisigindan kazanim devrede

[096] no.lu adreste [5].opsiyon ON konumunda ise, Magellan 
sistemin saatini yaz saati degisikliklerinde ayarlar.Nisanin ilk hafta
sonundaki Pazar saat 02.00'da konsol programlanmis zamana 
1 saat ekler.Ekim ayinin son hafta sonundaki Pazar saat 02.00'da
konsol programlanmis saati bir saat geriye alir.

AC Besleme Hatasi Uyarisi
Adres [096]: Opsiyon [6]
Opsiyon [6] OFF = AC besleme hata uyarisi devredisi (fabrikasyon)
Opisyon [6] ON = AC besleme hata uyarisi devrede

Bu özelligin devrede olmasiyla,sistemde AC besleme hatasi durumu 
görüldügünde konsol kesikli bir bipleme tonu verir.Kullanici soldaki 
[ACTION] (i) tusuna basarak hata göstergesine girene kadar kesikli
bipleme tonu aktif kalir.Yeni bir hata oldugunda veya hata yenilendi-
ginde kesikli bipleme sesi yeniden baslar.

Hata Göstergesi
Sistemde sorun  yada sabotaj varsa, LCD ekranda (i) bilgi sem -

 bolü belirir ve (i) isigi    yanar.Magellan sisteminin karsilasabi-   
lecegi hatalarin listesi asagida belirtilmistir.Hata göstergesine 
girmek için asagidaki islemleri yapiniz :

1. (i) tusuna     basiniz..
2. Hata göstergesinde ilerlemek için  [NEXT] tusuna basiniz.
3. Hatanin ayrintilarini görmek için [OK] tusuna basiniz.

Hata  Açiklama

Bypass Sistemde bypassli zon yada zonlar
var.

Alarm Hafizasi Sistemde alarm durumu var. Alarmdaki
zonlar gösterilir.

Konsol Aküsü Bitiyor     Yedek akü baglanmamis,degistirilecek yada 
sarj edilecek.

Kapizili Pili Bitiyor          Kapi zili olarak kullanilan kablosuz aktaricinin 
(sayfa 19) pili degistirilmelidir.

Zon Aküsü Bitiyor  Kablosuz zondaki aktaricinin
aküsü bitiyor.

Saat kayip Fabrikasyon olarak saat ve tarih resetlenmis. 
Yeniden programlamak için :
1. [MENU] tusuna basin.
2. [3] tusuna basin.
3. 12 saat zaman saatini kullanmak için

[12 HRS] tusuna basiniz veya 24 saat zaman 
saatinikullanmak için [24HRS] tusuna basiniz.

4. Saati girin ve  [OK] tusuna basin.
5. Tarihi girin ve [OK] tusuna basin.
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AC Hatasi Güç kesilmesi gözlendi.Sistem yedek aküyü
devreye soktu.

Kontrol Hatasi   Zonlar programlanmis zamanlarda kontrol 
sinyali göndermiyor.(sayfa 24)

Konsol Sabotaj  Magellan konsolu sabotajlanmis.

Zon Sabotaj  Gösterilen zonlar sabotajlanmis.

Merkezle haberlesme
kesilmis

Magellan konsolu gözlem istasyonuyla 
kontak kuramiyor.

Dialer ile haberlesme
kesilmis

Sesli rapor olarak kaydedilen telefon numaralari
ile kontak kesilmis 

Çagri cihazi ile 
haberlesme kesilmis

Magellan konsolu progreamlanmis çagri cihazi 
ile haberlesemiyor.

PC ile haberlesme
kesilmis

Magellan konsolunun WinLoad software ile 
haberlesmesi kesilmis.

Sesli mesajla heber-
lesme kesilmis

Magellan konsolu programli telefon numarasi 
olan sesli mesaj uyarisi ile haberlesmesi  
kesilmis.

Hata  Açiklama
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WinLoad Yazilimi Ayarlari

Panel Cevap Opsiyonlari
Asagida belirtilen iki foksiyon Magellana bilgisayardan Winload
Montajci Upload/Download Yazilimi sayesinde dahili arama gel-  
diginde nasil cevap verdigini açiklar.

Tele-sekreterde araya girme
Adres [074]: 010 ile 255 saniye arasi; 000 = devredisi; 

Fabrikasyon = devredisi

Telesekreterli telefonu bulunan bir montaj sitesiyle Winload
yazilimi araciligiyla uzaktan iletisim için,telesekretere araya 
girme özelligi mutlaka yüklenmelidir.Winload kullanilarak 
Magellan aranir,telefon kapatilir ve tekrar aranir.Eger montaj 
sitesi  [074] no.lu adreste programlanan zamanda geri arama 
yaparsa, konsol telesekretere araya girer veya ikinci aramadan
sonraki ilk çagrida hatti alir.Ýkinci arama için 10 saniye bekle-
melisiniz yoksa konsol bunun ayni arama oldugunu düsü- 
nür.
 

WinLoad ile ilgili detayli bilgi için,WinLoad On-line 
 Yardima basvurunuz.

Example: 3 arama sonrasi cevaplamaya ayarli telesekreteri
kullanan bir güvenlik montaji düsünün. [074] no.lu adres
040 (40 saniye)'a programli ve ikinci arama 40 saniye içeri-
sinde yapilacaksa, Magellan ilk aramada hatti alir.Eger 
40 saniyeden fazla sürecekse konsol ilk aramada cevap  
vermez ve telesekreter 3 aramadan sonra cevap verir. 

Arama sayisi
Adres [072]: 001 ile 015 arama arasi; 000 = devredisi; 

fabrikasyon = 008

Bu deger Magellanin hatti kaçinci aramadan sonra hatti ala-
cagini belirtir. Eger hat programlanan arama sayisi içerisinde
cevap vermiyorsa,konsol çagriya cevap verir.Ikinci aramadan
önce on saniye beklemediginiz taktirde Magellan ayni aramanin  
yapildigini düsünecektir.

Panel Kimliklendirici
Adres [108]: 4-rakam Hexa-desimal numara 0000 - FFFF arasi

Bu dört rakamli sifre konsolu Winload programina iletisim baslamadan
önce tanitir.Magellan [108] numarali adreste programli sifre olup 
olmadigini Winload programinda kontrol eder.Sifreler ayni çikmazsa
konsol iletisimi kurar.Bundan dolayi Magellan ve Winload programina
ayni sifreyi programlamaya dikkat etmeniz gerekmektedir. 

Bilgisayar sifre
Adres [109]: 4-rakam Hexa-desimal numara 0000'dan FFFF'e kadar

Bu dört rakamli sifre bilgisayari konsola  iletisim baslamadan 
önce tanitir.Bilgisayar sifresini konsol ve Winloada girdiðiniz 
sifrenin aynisi yapin.Sifreler birbirine uymazsa Winload 
iletisimi kurmaz.

Bilgisayar Telefon Numarasi
Section [118]

Magellan [118] numarali adreste programlanan numarayi winload
yazilimi kulanarak iletisimi kurmak için arar.0-9 arasi herhangi bir  
rakam veya özel bir anahtar yada 32 rakama kadar herhangi bir  
fonksiyon ( bknz.sayfa 29 tablo 9 ) girebilirsiniz.

Geri Arama Özelligi 
Adres [098]: Opsiyon [4]
Opsiyon [4] OFF = Geri arama özelligi devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [4] ON = Geri arama özelligi devrede

Geri arama özelligi ilave güvenlik saglar.[098] numarali adreste
 [4] numarali opsiyon ON ise ve bilgisayar WinLoad Magellanla
heberlesmede modundaysa,konsol telefonu kapatir ve tekrar
bilgisayari arayip kimlik sifrelerini tekrar kontrol edip haberlesmeyi
saglar.Magellan görüsmeyi bitirdiginde, WinLoad otomatik olarak
çagri bekleme moduna geçer,konsol geri aradiginda cevap vermeye 
hazir olur.Bilgisayarin Telefon numarasi programlanmis
olmalidir. (bknz.sayfa 35 bilgisayar telefon numaralari).
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Ekler 1: Ademco Contact ID Rapor Kodu Listesi

CID# Raporlama Kodu                                             Programlama 
Degeri

Medikal Alarmlar - 100

100 Medikal alarm 01

101 Kurulu aktarici          02

102 Rapor basarisiz                                               03

Yangin Alarmlari - 110

110 Yangin alarmi                                                  04

111 Duman                                                            05

112 Yanma        06

113 Su basmasi                                                     07

114 Isi    08

115 Pull station                                                      09

116 Kanal                                                             0A

117 alev   0B

118 alarm yakini 0C

Panic Alarms - 120

120 Panik alarm 0D

121 Zorlama                                                          0E

122 Sessiz                                                              0F

123 Sesli                                                                10

124 Zorlama - Giris kabul      11

125 Zorlama - Egress kabul  12

Burglar Alarms - 130

130 Hirsizlik 13

131 Parametre                                                       14

132 Iç mekan       15

133 24-saat   16

134 Giris / Çikis                                                        17

135 Gündüz/Gece                                                   18

136 Dis Mekan                                                         19

137 Sabotaj  1A

138 Alarm yakini 1B

139 Istenmeyen giris kontrol ediliyor                       1C

Genel Alarmlar- 140

140 Genel alarm                                                   1D

141 Seçme örgüsü açik                                          1E

142 Seçme örgüsü yetersiz                                       1F

143 Uzatma modülü basarisiz                               20

144 Algilayiciya sabotaj                                         21

145 Uzatma modülüne sabotaj                              22

146 Sessiz hirsizlik                                                23

147 Algilayici kontrolü basarisiz                             24

24-saat Hirsizlik yok - 150 ve160

150 24-saat hirsizlik yok   25

151 Gaz hissedildi                                                 26

152 Sogutma       27

153 Isi kaybi        28

CID# Reporting Code Programming 
Value

154 Su sizdirmasi var                                            29

155 Set kirilmasi                                                    2A

156 Gün hatasi 2B

157 Düsük siselenmis gaz seviyesi                       2C

158 Yüksek derece    2D

159 Düsük derece     2E

161 Hava akimi kaybi                                            2F

162 Karbon monoksid görüldü  30

163 Tank seviyesi                                                  31

Fire Supervisory - 200 and 210

200 Yangin kontrolü 32

201 Düsük su basinci    33

202 Su az  34

203 Kapi valfi algilayici 35

204 Düsük su derecesi                                           36

205 Pompa aktif        37

206 Pompa hatasi 38

Sistem Hatalari - 300 ve 310

300 Sistem hatasi   39

301 AC kaybi                                                          3A

302 Sistem aküsü bitiyor 3B

303 RAM kontrolü kötü    3C

304 ROM kontrolü    3D

305 Sistem reset 3E

306 Panel programi degisti   3F

307 Kend-kendini test basarisiz                              40

308 Sistem kapatma   41

309 Akü testi basarisiz 42

310 Zemin hatasi                                                   43

311 Akü kayip/ölü            44

312 Güç kaynaginda akim limiti asimi                    45

313 Mühendislik reset                                            46

Sesçi/Röle hatalari - 320

320 Sesçi/röle        47

321 Siren 1                                                             48

322 Siren 2                                                              49

323 Alarm rölesi 4A

324 Hata rölesi     4B

325 Çevrimci rölesi  4C

326 Uyari uygulama kontrl. #3       4D

327 Uyari uygulama kontrl. #4  4E

Sistem Çevresel hatalari - 330 ve 340

330 Sistem çevresel                                              4F

331 Seçme örgüsü açik                                          50

332 Seçme örgüsü yetersiz                                    51

333 Uzatma modülü basarisiz                                 52

334 Tekrarlayici basarisiz    53            
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CID# Raporlama Kodu                                            Programlama 
Degeri

335 Yazicida kagit yok        54

336 Yazicida sorun var  55

337 Uzatma modülünde DC kaybi                          56

338 Uzatma modülünde akü bitiyor 57

339 Uzatma modülü resetlendi                              58

341 Uzatma modülüne sabotaj 59

342 Uzatma modülünde AC kaybi                         5A

343 Uzatma modülünde kendini test basarisiz      5B

344 RF alici karisikligi görüldü                                5C

Iletisim Hatalari - 350 ve 360

350 Iletisim              5D

351 Telco 1 hata 5E

352 Telco 2 hata 5F

353 Uzun mesafe radyosu                                      60

354 IIetisim hatasi                                                  61

355 Radyo kontrolü kaybi        62

356 Merkez seçim kaybi     63

357 Uzun mesafe radyosu VSWR problemi            64

Koruma Örgüsü Hatalari - 370

370 Koruma örgüsü 65

371 Koruma örgüsü açik  66

372 Koruma örgüsü  yetersiz                                  67

373 Yangin hatasi                                                  68

374 Çikis hatali alarmi                                            69

375 Panik zonunda hata                                         6A

376 Hold-up zonu hatasi  6B

377 Swinger hatasi  6C

378 Geçis-zonu hatasi  6D

Algilayici Hatalari - 380 ve 390

380 Algilayici hatasi                                              6E

381 Kontrol kaybi - RF           6F

382 Kontrol kaybi - RPM          70

383 Algilayiciya sabotaj                                        71

384 RF aktaricinin aküsü bitiyor                             72

385 Duman dedektörü yüksek hassasiyet             73

386 Duman dedektörü düsük hassasiyet               74

387 Izinsiz giris yüksek hassasiyet 75

388 Izinsiz giris düsük hassasiyet       76

389 Algilayici kendi-kendini test hatasi                  77

391 Algilayici izleme hatasi                                   78

392 Akis karsilama hatasi     79

393 Bakim uyarisi                                                   7A

Açma/Kapama - 400

400 Açma/Kapama                                               7B

401 Kulanicitarafindan Açma/Kapama           7C

402 Grup açik/kapali 7D

403 Otomatik açma/kapama                                7E

404 Açma/kapama gecikti                                    5E

405 Açma/kapama ertelenmis                             5F

406 Iptal                                                              7F

407 Uzaktan kurma/devredisi                              80

CID# Raporlama Kodu                                           Programlama  
Degeri

408 Hizli kurma                                                       81

409 Keyswitch açma/kapama                                 82

Uzaktan Giris - 410

411 Geri istek yapildi                                             83

412 Basarili - yükleme girisi         84

413 Basarisiz giris            85

414 Sistem kapatma    86

415 Dialer kapatma   87

416 Yükleme basarili    88

Giris Kontrolü - 420 ve 430

421 Giris reddedildi 89

422 Kullanicinin giris raporu                                    8A

423 Forced giris      8B

424 Egress reddedildi                                             8C

425 Egress kabul edildi                                           8D

426 Giris kapisi açildi                  8E

427 Giris noktasindaki kapi monitöründe sorun      8F

428 Giris noktasi çikis istiyor       90

429 Giris program modu  girisi                               91

430 Giris program modu  çikisi  92

431 Giris tehdit derecesi degisikligi                        93

432 Giris röle/tetik basarisiz 94

433 Giris  RTE tayini    95

434 Giris DSM tayini                                              96

Kurma - 440 and 450

441 Stay kurulmus                                                 97

442 Keyswitch ile Stay kurma                                98

450 Istisnai açma/kapama 99

451 Erken açma/kapama                                        9A

452 Geç açma/kapama                                         9B

453 Açma basarisiz                                               9C

454 Kapatma basarisiz                                          9D

455 Oto-kurma basarisiz                                       9E

456 Kisimli kurma                                                   9F

457 Çikis hatasi (error)                                           A0

458 Kullanici mekaninda                                       A1

459 Anlik kapanis                                                  A2

System - 460

461 Yanlis kod girisi    A3

462 yasal kod girisi                                              A4

463 Alarm sonrasi alarmi tekrar kurmak                A5

464 Oto-kurma zamani uzatildi                              A6

465 Panik alarm reset A7

466 Servis on/off mekani      A8

Sesçi Röle Devredisi - 520

520 Sesçi/Röle devredisi     A9

521 Zil 1 devredisi AA

522 Zil 2 devredisi AB

523 Alarm rölesi devredisi                                     AC

524 Hata rölesi devredisi   AD
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CID# Raporlama Kodu                                           Programlama 
degeri

525 Çevirme rölesi devredisi AE

526 Bildiri uygulamasi kntrl. #3 devredisi    AF

527 Bildiri uygulamasi kntrl. #4 devredisi   B0

Modüller - 530

531 Modul ilave edilmis                                          B1

532 Modul degistirildi                                               B2

Ýletisim Devredisi - 550 ve 560

551 Telefon arayici devredisi                                 B3

552 Radyo aktarici devredisi    B4

Bypasslar - 570

570 Zon  bypass B5

571 Yangin bypass                                                B6

572 24Saat. zon bypass                                        B7

573 Hirsiz bypass     B8

574 Grup bypass  B9

575 Swinger bypass BA

576 Giris zonu atamasi BB

577 Giris noktasi bypass BC

Test/Misc. - 600

601 Elle tetikleme testi BD

602 Periyodik test raporu                                       BE

603 Periyodik RF aktarimi      BF

604 Yangin testi                                                     C0

605 Takip edilecek durum raporu                           C1

606 Takip edilecek dinleme                                    C2

607 Yürüme testi modu                                          C3

608 Periyodik test - sistem hatasi sunumu C4

609 Görüntü aktarimi aktif    C5

611 Nokta testi OK                                                 C6

612 Nokta  test edilmedi                                         C7

613 Izinsiz giris zonunda yürüme test edildi          iC8

614 Yangin zonu yürüme testi yapildi                   C9

615 Panik zonunda yürüme testi yapildi               CA

616 Servis istegi      CB

621 Olay hafiza reset                                             CC

622 Olay hafiza 50% dolu                                      CD

623 Olay hafiza 90% dolu                                      CE

624 Olay hafizasý doldu                                        CF

625 Saat/Tarih reset D0

626 Saat/Tarih dogru degil                                     D1

627 Program modu girisi D2

628 Program modundan cikis                                D3

629 32-saat olay hafizasi isareti                            D4

630 Program degisikligi                                         D5

631 Istisnai program degisikligi  D6

632 Giris program degisikligi  D7

654 Sistem aktif degil                                             D8
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24Saat Hirsizlik Zonlari ................................................ 16
24Saat Buzzer Zonlari ................................................. 16
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24Saat Gas Zonlari ..................................................... 17
24Saat Isi Zonlari ......................................................... 17
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A
AC hatasi rapor kodu ...................................................... 31
AC güç ............................................................................ 8
AC güç kaybi uyarisi ..................................................... 33
Hesap numarasi ............................................................ 28
Aktivasyon olayi ............................................................. 32
Ademco Contact ID ....................................................... 29
Ademco yavas ............................................................... 29
Alarm opsiyonlari

Siren kesme zaman ayarlayici .................................... 24
Kontrol Denetimleri  ................................................... 24
Panik alarmlari ......................................................... 25
Sabotaj tanima opsiyonlari.......................................... 24
Kablosuz aktarici kontrol opsiyonlari .......................... 24

Alarm Aktarim gecikmesi ............................................ 18
Alarm tipleri ................................................................. 17
Arama opsiyonlarini degistir ........................................ 30
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Cevap opsiyonlari, Panel .............................................34
Telesekreter dolu ..........................................................34
Alarmi kurma opsiyonlari

Oto-kurma opsiyonlari  ................................................22
Uzaktan kumandayla kurma/devredisinda çinlama  ........23
Kapanis Gecikmesi Zaman Sayaci  .............................23
Çikis Gecikmesi .........................................................23
Çikis Gecikmesi Bitirme ..............................................23
Takip Zonu Giris Gecikmesi 2 Olur ...............................23
Uzaktan Kumanda ile Kurmada Çikis Gecikmesi Yok ....23
Hareketsizlikte Oto-Kurma ..........................................22
Tek tusla kurma ...................................................23
Normal kurma force kurmaya döner ............................22
Normal kurma stay kurmaya döner ..............................22
Stay Kurma Force Kurmaya Döner ..............................22
Zamanli Oto-kurma ....................................................22

Alarmi kurma rapor kodlari ............................................26
Uzaktan kumanda tanitilmasi ........................................20
Kablosuz kapizili tanitma  .............................................19
Kablosuz zon tanitma      ..............................................19
Oto-kurma zaman sayaci ..............................................22
Oto-kurma opsiyonlari ...................................................22
Oto-test raporu ..............................................................30
Oto-zon Kapatma ..........................................................17
Oto-zon Kapatma sayici ..............................................17

B
Yedek akü seti        . .......................................................8
Yedek telefon numarasi ................................................28
Akü seti        .....................................................................8
Siren kesme zaman sayaci ...........................................24
Uzaktan kumanda ile kurma/devredisinda çinlama.........23
Bypass Seçenegi ..........................................................17
Bypass opsiyonlari,Denetim ..........................................24
Bypass opsiyonlari,Sabotaj ...........................................24

C
Geri arama özelligi ........................................................34
Arama yönü ...................................................................29
Merkez Istasyon Telefon Numaralari..............................28
Kontrol Denetimi Zamani ..............................................25
Kapanis Gecikmesi Zaman Sayaci ...............................23
Sifre Uzunlugu ..............................................................14
Sifreler

Sifre Uzunlugu ..........................................................14
Zorlama Kodu ...........................................................14
Montajci Kodu ...........................................................14
Bakim Kodu ..............................................................14
Sistem master kodu ...................................................14

Baglantilar
AC güç ......................................................................8
Yedek Akü ..................................................................8
Kablolu zonu .............................................................10
Paradox Hafiza  Anahtari ......................................10, 12
PGMler .......................................................................9
Telefon hatti ................................................................8
X10 ..........................................................................10

Konsol hesap numarasi ................................................28
Konsol sesli hata uyarisi ...............................................33
Konsol sabotaj denetimleri   ..........................................33

Konsol telefon numaralari .............................................27
Contact ID .....................................................................29
Kesme,Siren ..................................................................24

D
Tarih girisi, tek rakam ....................................................13
Yaz saati uygulamasi......................................................33
Deaktivasyon olayi .........................................................32
Tanimlamalar, zon

24Saat Hirsizlik Zonlari ...............................................16
24Saat  Buzzer Zonlari ...............................................16
24Saat  Donma Zonlari ...............................................17
24Saat  Gaz Zonlari ....................................................17
24Saat Isi Zonlari .......................................................17
24Saat  Hold-up Zonlari ..............................................16
24Saat  Su Zonlari .....................................................17
Gecikmeli Yangin Zonlari .............................................16
Giris Gecikmesi 1 .......................................................15
Giris Gecikmesi  2 ......................................................15
Takip Zonlari ..............................................................15
Takip/Stay Zonlari ......................................................16
Ani/Zonlari .................................................................16
Ani/Stay Zonlari ..........................................................16
Standart 24Saat Yangin Zonlari ....................................16

Alarm rapor kodu aktarimi öncesi gecikme   ..................18
Arama girisimleri arasinda gecikme ...............................30
Güç kesilmesi raporlarinda gecikme ..............................31
Gecikmeli, Alarm Aktarimi ............................................18
Gecikmeli, Akilli zon ......................................................18
Gecikmeli, PGM ............................................................32
Gecikmeli  .....................................................................16
Kablosuz zonu kaldirma ..............................................19
Telefon arayici & Rapor gönderme ayarlari

Arama opsiyonlarini degistirme....................................30
Oto-test raporu .........................................................30
Konsol müsteri numarasi ...........................................28
Konsol telefon numaralari  ...........................................27
Arama girisimleri arasinda gecikme .............................30
Arama metodu ..........................................................30
Devredisi rapor opsiyonlari ..........................................31
Olay çagri yönü .........................................................29
Güç kaybi rapor gecikmesi  .........................................31
Pulse orani ................................................................30
Anlik kapanis gecikmesi .............................................30
Rapor kodlari .............................................................26
Rapor gönderme opsiyonlari .......................................29
Pulse aramaya dönüs ...........................................30
Telefon Hatti Izleme(TLM) ..........................................30
Zon yenilmeme rapor opsiyonlari .................................31

Arama metodu ..............................................................30
Direk baglanti  .................................................................8
Devredisi rapor opsiyonlari ...........................................31
Devredisi rapor kodlari ..................................................26
Kapizili tonlari ................................................................19
Zorlama kodu ................................................................14

E
Giris Gecikmesi1 ............................................................15
Giris Gecikmesi 2 ...........................................................15
Dirençli zonlar ...............................................................18
Olay
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PGM aktif etme ..........................................................32
PGM deaktivasyon .....................................................32

Olay çagri yönü ..............................................................29
Çikis gecikmesini bitirme ................................................23

F
Özellik seçme programi ................................................13
Yanginzonu tipleri

Gecikmeli Yangin Zonlari ............................................16
Standard 24Saat Yangin .............................................16

FM radyo opsiyonlari .....................................................33
Takip zonu giris gecikmesi 2 olur  ..............................23
Takip zonlari  ..................................................................15
Takip/Stay Zonlari ..........................................................16
Force Zonlari .................................................................18
Formatlar, rapor gönderme ............................................29

H
Kablolu zon baglantilari  ................................................10

I
Kimliklendirici,panel .......................................................34
Montajci kodu ................................................................14
Montajci kilidi ..................................................................33
Ani zonlar .......................................................................16
Ani/Stay Zonlari .............................................................16
Akilli zon .........................................................................17
Akilli zon gecikme zaman sayaci ....................................18

L
Hat fi$ baglantisi  ............................................................9
Mevki   .........................................................................11
Sistem master kodu kilitleme .........................................14
Kilit,montajci   ................................................................33

M
Bakim kodu  ..................................................................14
Master kod   ...................................................................14
Master kod kilidi   ...........................................................14
Master kod reset ............................................................14
Hafiza anahtari  .............................................................10
Hafiza anahtari programlama ........................................13
Magellan montaji .........................................................11

N
Uzaktan kumanda ile kurmada çikis gecikmesi yok.......23
Hareketsizlikte Oto-kurma  ..........................................22
Hareketsizlik zaman sayaci ...........................................22
Normal durum, PGM ......................................................32
Arama sayisi ..................................................................34

O
Opsiyonlar, zon

Alarm tipleri ...............................................................17
Oto-zon kapatma ........................................................17
Bypass opsiyonu ........................................................17
Alarm rapor kodu aktarimi öncesi gecikme  ...................18

Force Zonlari ............................................................ 18
Akilli zonlar  ............................................................... 17

Genel bakis, zon programlama ...................................... 15

P
Paket,yedek akü      ..................................................... 8
Çagri cihazi mesaj raporu ............................................. 28
Çagri cihazi telefon numarasi ....................................... 28
Panel cevap opsiyonlari (WinLoad)

Tele-sekreter dolu .................................................... 34
Arama sayisi ............................................................ 34

Panel kimliklendirici ...................................................... 34
Panik Alarm tipleri ......................................................... 25
Panik alarmlari .............................................................. 25
Sifre,PC ............................................................... 34
PC sifresi ...................................................................... 34
PC telefon numarasi  ..................................................... 34
PGM (Kontrol Paneli)

Deaktivasyon Olayi ................................................... 32
PGM Gecikmesi ........................................................ 32

PMC-3 ......................................................................... 10
Güç kaybi rapor gecikmesi........................................ 31
Güç, AC ......................................................................... 8
Programlanabilir çikislar ................................................. 9

Aktivasyon olayi ........................................................ 32
Deaktivasyon olayi .................................................... 32
Normal durum ........................................................... 32
PGM gecikmesi ........................................................ 32
X10 opsiyonu ............................................................ 32

Programlama metodlari
Özellik seçenekli programlama ................................... 13
Paradox Hafiza Anahtari ............................................ 13
Tek rakam bilgi girisi .................................................. 13
Konsol üstündeki keypad  ......................................... 13
WinLoad .................................................................. 13

Programlama tuslari ..................................................... 15
Kesik kesik dengesi ....................................................... 30

R
Denge,kesik kesik.......................................................... 30
Anlik kapanis gecikmesi ............................................... 30
Normal kurma force kurmaya döner ............................. 22
Normal kurma Stay kurmaya döner .............................. 22
Uzaktan kumanda

Yönlendirme ............................................................. 20
Programlama tuslari .................................................. 20

Uzaktan kumandalar,Yönlendirme ............................... 20
Rapor Kodlari

AC Hatasi ................................................................. 31
Kurma ...................................................................... 26
Devredisi .................................................................. 26
Özel ........................................................................ 27
Özel alarm ................................................................ 26
Özel alarm kurma ...................................................... 26
Özel alarm devredisi .................................................. 26
Sistem hatasi ............................................................. 27
Sistem hata yenileme ................................................. 27
Test ......................................................................... 30
Zon alarm ................................................................. 26
Zon alarm yenileme ................................................... 26
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Duvar plaka montaji  ...................................................... 11
WinLoad ....................................................................... 13
WinLoad ayarlari

Geri arama özelligi ..................................................... 34
Panel  Cevap opsiyonlari ....................................................... 34
Panel Kimlikleyici ................................................................... 34
PC sifresi  ................................................................................ 34
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Kablosuz programlama
Uzaktan kumanda yönlendirmesi  ................................................11
Kablosuz kapi zili yönlendirmesi  ............................................ 19
Kablosuz zon  yönlendirme  ..................................................... 19
Kablosuz zon yok etme  ........................................................... 19
Uzaktan kumanda tuslarini programlama ............................ 20
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X
X10 baglantilari  ........................................................... 10
X10 PGM opsiyonu ....................................................... 32

Z
Zon alarm rapor kodlari  .......................................... 26
Zon alarm yenileme rapor kodlari ......................................... 26
Zon tanimlamalari

24Sa. Hirsizlik Zonlari  ........................................................... 16
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24Hr. Gaz Zonlari ................................................................... 17
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Zon programlama  ................................................................ 15
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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.

© 2004 Paradox Security Systems Ltd. All rights reserved.
Magellan is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. or its affiliates in Canada, the United States and/or 
other countries. All rights reserved. Specifications may change without prior notice.

For technical support in Canada or the U.S., call 1-800-791-1919 for English or 1-866-912-0600 for French, Monday to Friday from 
8:00AM to 8:00PM EST. For technical support outside Canada and the U.S., call 00-1-450-491-7444, Monday to Friday from 8:00AM to 
8:00PM EST.
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              ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI       
           
 Servis - Cihazın tamiratını kendiniz yapmaya çalışmayın aksi taktirde tehlikeli voltaj ve şoka maruz   
 kalabilirsiniz.Yetkili servis çağırın.        
           
 Yedek Parça - Cihazda parça değişimi gerektiğinde yetkili servis teknisyenin kullanacağı yedek parçanın  
 üretici firma tarafından üretilen orijinal parça olduğuna veya aynı karakterde yedek parça olmasına dikkat edin.  
           
 Güvenlik Kontrolu - Ürünün tamiratı sonrasında yetkili servis teknisyeninden ürünün düzgün çalışıp   
 çalışmadığını kontrol etmesini isteyiniz.        
           
 Güç Hattı -  Ürünü fazla ısınan güç kablolarının veya elektrik ışığının,güç devrelerinin yakınına koymayınız.  
           
 Takılabilen Parça - Üretici tarafından önerilmeyen aksesuar kullanmayın.    
           
 Dış Mekanlarda Kablo Koruması - Tüm dış mekan kabloları nemden korunmalıdır.İç ısıtma rutubeti cihazın   
 yüzeyine çekebilir ve çalışmasını etkileyebilir.       
           
 Yıldırım - Yıldırım düşebilecek zamanlarda veya uzun süreli kullanmama dönemlerinde ilave güvenlik için    
  güç fişini ve anten,kablo yayını bağlantılarını çekin.Yıldırım fırtınalarının sıklıkta yaşandığı bölgeler için güç   
  kablolarını ekstra güçlendirin.         
           
 Yetkili Servis İsteği - Aşağıdaki koşullar oluştuğunda cihazın fişini çekin ve yetkili servise haber verin :  
   a.Güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde;       
   b.Cihazın üstüne sıvı döküldüğünde;        
   c.Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında;       
   d.Cihaz performansında gözle görünür bir değişiklik olunca.      
           
 Su ve Nem - Bu cihazı banyo küveti,ıslak taban,havuz,mutfak lavabosu gibi su kaynaklarından uzaklaştırın.   
                
 Aksesuarlar - Cihazı sabit olmayan stand,tripod masa gibi yerlere koymayın.Aksi taktirde ürün düşebilir,çocuk   
 ve yetişkinlere zarar verebilir veya bozulabilir.Ürünü aynı zamanda tahta yüzeylere monte etmeyiniz.   
                               
 Obje ve Sıvı Girişi - Cihazın yüzeyindeki deliklerden içeri herhangi bir obje sokmayınız.Bu objeler içerde    
  tehlikeli voltaj noktalarına dokunarak yangın ve elektrik şokuna sebep olabilir.     
           
            TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR   
           
 1.Taşıma sırasında cihazı dik tutunuz.        
           
 2.Cihazı orijinal ambalajında taşıyınız,montaj sonrası gelecekte kullanma olasılığına karşı orijinal ambalajı saklayınız.  
           
 3.Taşımayı titiz ve dikkatli bir şekilde gerçekleştiriniz.       
           
 4.Taşıma sırasında cihazın yağmur,nem ve rutubete maruz kalmamasına özenle dikkat ediniz.   
           
 5.Taşıma sırasında cihazın darbe ve çarpmalara maruz kalmaması için azami tedbirleri önceden alınız.  
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KAHRAMANOĞLU DIŞ TİCARET 
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TEKNİK MERKEZ SERVİS: 
VİDEOFON GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. 
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Tel: 0212-320 85 61    Fax: 0212-320 85 63 
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