
1 . Alarm ihbarı algılandığı zaman sistem ekranı otomatik olarak devreye girer ve ihbar bilgileri 
ekranda yer almaya başlar. Sistem gecikme sayacı devreye girerek ekranda kutucuğu ACCEPT FIRE  

2 . Ekranda bilgileri yazan bölgenin kontrolü sağlandıktan sonra, panel resetleme işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir

3 . Ekranın sol üst köşesinde bulunan  seçeneği seçilerek gerekli olan SUPERVISOR KAPALI
kullanıcı şifresi tuşlanıp,  seçeneği seçilir ve kullanıcı menüsüne giriş sağlanır. 2214 OK

4 . Menünün üst sekmesinde bulunan  seçeneği seçilerek sirenler susturulur. ALARMLARI KAPAT 
Sistemi yeniden normal duruma çevirebilmek için sağ üst köşede bulunan seçeneğine dokunup  RESET 

NOT : Sistem RESET işleminden sonra hata veya alarm ihbarı veriyorsa, ilgili teknik birimle  

1 . Ekranın sol üst köşesinde bulunan  seçeneği seçilerek gerekli olan  SUPERVISOR KAPALI
kullanıcı şifresi tuşlanıp,  seçeneği seçilir ve kullanıcı menüsüne giriş sağlanır.2214 OK 

2 . Menü seçenekleri arasında bulunan   seçeneği seçilir.İZOLE ET / KALDIR

3 . Seçekler arasında bulnan seçeneği seçilir.ADRESİ DEVREYE AL / DEVREDEN ÇIKAR 

4 . İlgili olan Loop ve adres bilgileri seçilerek devreye alınır veya devreden çıkartılır. 

NOT : Bu işlem bölge içerisindeki arıza veye talep doğrultusunda devre dışı bırakılacak 
bölge için kullanılır.

iletişim kurunuz. 

yer alır. Bu uyarıyı bilgisini onaylayarak, yangın tahliye senaryosu devreye girmeden önce sistemede

programlanan ikinci gecikme süresini başlatacaktır. (2. alarm sinyali algılandığında sistem gecikmesi
devre dışı kalarak yangın tahliye senaryosu aktif hale gelir.)

talimatları takip ediniz.
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LED İsm� Fonks�yonu Aks�yon

1 Power On Panel�n enerj�l� olup olmadığını göster�r(220VAC&Aküler bağlı) LED' �n yeş�l yandığı kontrol ed�l�r

2 F�re Yangın b�lg�s� geld�kten sonra FIRE Led' � kırmızı yanar Yangın Alarm Prosedürü gerşekleşt�r�l�r

3 General Fault Sahadak� c�hazlardan gelecek genel hata b�lg�ler�nde yanar Tekn�k personele b�lg� ver�l�r

4 System Fault Panelde herhang�b�r hata durumu oluştuğunda yanar Serv�s Departmanına hata b�lg�s� raporlanır

5 Charge Fault Şebeke arızası veya dah�l� akü bağlantı problem� Serv�s Departmanına hata b�lg�s� raporlanır

6 Sounder S�renler devre dışı veya s�ren hattı probleml� Serv�s Departmanına hata b�lg�s� raporlanır

7 System D�sable S�stemde bazı c�hazların devre dışı bırakıldığını göster�r Devredışı bırakılan c�haz Tek.Pers.b�ld�r�l�r

8 System Test Yangın S�stem� Bakım&Test çalışması başlatıldığında yanar S�stem kuran firmaya b�ld�r�lmel�d�r

9 FRE FRE çıkışı �le �lg�l� b�lg� vermekted�r (devredışı veya arıza) S�stem kuran firmaya b�ld�r�lmel�d�r

10 Ext�ngu�sher Act�vated Yangın Senaryosu devreye g�rd� Yangın Alarm Prosedürü gerşekleşt�r�l�r

11 Delay Act�ve T1&T2 Tey�d/Araştırma süreler�n�n devrede olduğunu göster�r S�stem kuran firmaya danışılmalıdır

1.Sev�ye Er�ş�m Menüsü (Ş�fres�z)
1.Sev�ye Er�ş�m Menüsü kontroller�nde ş�fre g�r�ş�ne �ht�yaç duyulmak-

sızın yanda bel�rt�len fonks�yonlar tuşlandıktan sonra er�ş�m sağlanarak

gelen b�lg�ler görsel olarak kontrol ed�l�r.İlg�l� fonks�yon üzer�ne dokunul-

duğunda b�lg�ler ekranda gözükecekt�r.

2.Sev�ye Er�ş�m Menüsü  (2214)

g�r�ld�kten sonra OK tuşlanır ve yandak� menüye g�r�ş sağlanır.1.Sev�ye

Er�ş�m menüsündek� kontrollere ek olarak aşağıdak� �şlemler gerçekleşt�r�l�r

b�r  yangın durumu yoksa  panel� normal çalışma durumuna get�rmek �ç�n 

kullanılır.Arıza  gelmes� durumunda arıza g�der�ld�kten sonra reset atılmalıdır.

Aks� takt�rde arıza b�lg�s�  yen�den panele gelerek panel uyarı ses�n� akt�f 

edecekt�r.

2.Sev�ye Er�ş�m Menüsü kontroller� �ç�n   "Süperv�zör YÇR Kapal�"

tuşlanır ekrana gelen ş�fre menüsünde 2214 kullanıcı kodu

Manuel Alarm ; Alarm senaryosunu  manuel akt�f  etmek �ç�n kullanılır

Alarm kapa Alarmlar ; Alarm geld�ğ�nde s�renler� susturmak �ç�n kullanılır

Sustur Buzzer ; Panel uyarı ses�n� susturmak �ç�n kullanılır

Reset ; Panele alarm geld�ğ�nde mahal �ncelemes� yapıldıktan sonra herhang�

D�ğerler� ; 

 �şlemler� gerçekleşt�r�lmekted�r

sonrası s�renler 3sn süre boyunca test amaçlı çalacak ve panel kend�s�n� otomat�k olarak resetleyerek normal çalışmasına   devam 

 edecekt�r.

Bu �şlem �ç�n kurulumu yapan firmaya danışınız

Tarama Kontrolü ;   

tuşlanmalı b�rden fazla değ�ş�m yapılacak nokta varsa değ�ş�mler  b�rer b�rer yapılarak  �şlemler gerçekleşt�r�lmel�d�r.

Kurulumu yapan firmaya danışınız.

İzole et/Kaldır ; �çer�ğ�nde Network , Bölgey� ,G/Ç (G�r�ş/Çıkış) ,Adres� Devreye al/Devreden çıkar fonks�yonları  �le Heps�n� Devreye Al 

Haftalık Test ; C�haz test� �ç�n kullanılır. Bu test tuşlandığında 4 dk.'lık test süres� başlar.İlg�l� dedektörden bu süre �ç�nde verd�r�lecek alarm

Send Log to PC ; Panel 1000  adet olay raporuna hafızasında tutmaktadır.Bu olay raporlarını b�lg�sayara aktarmak �ç�n kullanılır.

Yazdır ; Panel üzer�ne dah�l� termal yazıcı �lave ed�lmes� durumunda bu yazıcıdan detaylı olay raporlarını yazdırmak �ç�n kullanılır

Kayıtlara G�t; Detaylı olay ve panel  raporlarına bakmak �ç�n kullanılır

 1-) Loop'u Kontrol et ; Loop hatlarında herhang�b�r sıkıntı (örn. ç�ft adres...) olup olmadığını sorgular.

 2-) C�haz Değ�şt�r ; Herhang�b�r loop'da c�haz değ�ş�kl�ğ� yapmak �ç�n kullanılır.Değ�ş�m yapılacak c�haz yer�ne yen�s� takıldıktan sonra 

Lamba Test� ; Panel ekranındak� LED'ler�n  çalışıp  çalışmadığını kontrol etmek �ç�n kullanılır

Send analogue values to PC ; Dedektörler�n  k�rl�l�k sev�yeler�n� b�lg�sayara göndermek �ç�n kullanılır.
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Evucade Panel (Manuel Alarm) ;

 Alarm senaryosunu  manuel akt�f  etmek 

S�lence Panel (Alarmları Kapat) ;

 Alarm geld�ğ�nde s�renler� susturmak �ç�n 
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MUTE (Sustur Buzzer) ;

 Panel uyarı ses�n� susturmak �ç�n kullanılır

Reset Panel ; 

Panele alarm geld�ğ�nde mahal �ncelemes� 
yapıldıkdan sonra herhang� b�r yangın 
durumu yoksa panel� normal çalışma 
durumuna get�rmek �ç�n kullanılır. Aks� 
takt�rde arıza b�lg�s� yen�den panele gelerek 
panel uyarı ses�n� akt�f edecekt�r.

�ç�n kullanılır.

kullanılır.

CF3000PRG TEKRARLAMA PANELİ

Er�ş�m Menüsü  (2214)

sonra             tuşlanır ve menüye g�r�ş sağlanır.3 ENTER Er�ş�m menüsündek� seçenekler� görüntülemek �ç�n           1 SCROLL UP 

Er�ş�m Menüsü kontroller� �ç�n   " 2 ENTER PASSCODE tuşlanır ekrana gelen ş�fre menüsünde 2214 kullanıcı kodu g�r�ld�kten

yukarı sayfa ve          aşağı sayfa seçenekler� kullanılarak menüler arasında geç�ş sağlanab�l�r.5 SCROLL DOWN 


