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Küçük, uygun fi yatlı ve akıllı

EN81-28 uyumlu asansör telefonları içinde, dünyanın belki de en ufak telefonu!



safeline.eu

SafeLine MX2

Teknik veriler

Güç: Besleme gerilimi: 10 - 30 VDC. 
Mevcut tüketim maks. 50 mA.

Acil durum sinyal düğmesi: NO ya da NC olarak ayarlanabilir, 10-30VDC.

Yardımcı giriş: NO ya da NC olarak ayarlanabilir, 10-30VDC.

Boyutlar YxGxD: 130x78x18mm

Kurulum kılavuzu
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Güvenlik Önlemleri!

• Yalnızca cihaz üzerinde çalışma yapma konusunda yetkili, eğitimli uzmanlar, bu 
ürünü takabilir ve yapılandırabilir.

• Bu kaliteli ürün, yalnızca belirtilen özel amacı için kullanılacak şekilde tasarlanmış ve 
üretilmiştir.

• Hiçbir şekilde değiştirilmemeli ve üzerinde oynama yapılmamalıdır. Yalnızca bu 
kılavuzda açıklanan işlemlere tam olarak uyularak takılmalı ve ayarlanmalıdır.

• Bu ürünü takarken ve ayarlarken yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik gereksinimleri ve 
cihaz standartları dikkate alınmalı ve bunlara kesinlikle uygun hareket edilmelidir.

• Takma ve ayarlama işlemlerinden sonra ürün ve cihazın çalışması, cihaz normal 
kullanıma alınmadan önce düzgün çalıştığından emin olmak için tam olarak test 
edilmelidir. 

Genel BilGi

SafeLine acil durum telefonu, en gelişmiş teknolojiyle oluşturulmuştur ve güvenlikle ilgili olarak halen geçerli 
ve genel kabul gören teknik standartlara uygun olarak yapılmıştır. SafeLine üzerinde çalışan herkes, hem 
kurulum hem bakım sırasında bu kurulum talimatlarına uymalıdır.

İlgili teknisyenlerin, mühendislerin ya da servis ve bakım elemanlarının bu kurulum talimatlarına her an 
ulaşabilmeleri son derece önemlidir. Bu sistemin emniyetli kullanımı ve sorunsuz şekilde çalıştırılması için 
temel ön koşul, konveyör teknolojisi ve özellikle asansör ile ilgili temel ve özel emniyet mevzuatını iyi 
bilmektir.

SafeLine, belirtilen amacı dışında farklı amaçlar için kullanılamaz. Özellikle SafeLine'ın içinde ya da ayrı 
parçalarında yetki dışı değişiklik ya da ekleme yapılamayacağını unutmayın.

sorumluluk dışında kalan konular

Ürünün hatalı kullanımı, hatalı montaj ya da yasadışı değişiklik, tamirat ya da eklemelerden kaynaklanan 
zarar, kayıp, maliyet ya da işçiliklerle ilgili olarak, üreticinin bu ürünü alan alıcıya ya da üçüncü tarafl ara 
karşı sorumluluğu yoktur. Böyle bir durumda, garanti kapsamındaki hak talepleri de geçersiz olur. Teknik 
veriler, mevcut en son verilerdir. Üretici, yazdırma hataları, hatalar ve değişikliklerle ilgili sorumluluk kabul 
etmez.
DeClArATion of ConformiTY

Uyum beyanını ”The declaration of conformity”, web sitemizden indirebilirsiniz: 
http://www.safeline.eu

Elektrikli ve elektronik ürünler, çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli olabilecek malzemeler, 
parçalar ve birimler içeriyor olabilir. WEEE işaretiyle (aşağıda gösterilmektedir) işaretlenmiş 
ürünler, normal ev çöpünüzle birlikte atılmamalıdır. Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için 
yerel kurallar ve atık toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Eski ürününüzün doğru biçimde 
atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. 

(WEEE = Waste of Electrical & Electronic Equipment - Elektrikli ve Elektronik 
Ekipman Atıkları).
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PArçA lisTesi

1. rJ45 konektör.
Elektrik, acil düğmesi, telefon hattı ve yardımcı giriş için.

2. rs232 PC bağlantısı
Donanım sürümü güncellemesi ve SafeLine Pro ile programlama.

3. ses şiddeti kontrolü
Ses şiddetini arttırmak için sağa çevirin.

4. klavye
Programlama için.

5. sistem leD'i
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resimli, gömme montajlı safeline mX2
Ürün numarası: *SLMX_Rec-Pic

Gömme montajlı, resimli simgeler ve acil 
durum alarm düğmesi bulunan gömme 
montajlı safeline mX2 
Ürün numarası: *SLMX_Rec-PicB

resimli, gömme montajlı safeline mX2
Kablo deliği çapı: 8mm 
Ürün numarası: *SLMX_SM-Pic

Gömme montajlı, resimli simgeler ve 
acil durum alarm düğmesi bulunan 
safeline mX2
Kablo deliği çapı: 8mm
Ürün numarası: *SLMX_SM-PicB

safeline mX2 CoP
Ürün numarası: *SLMX_COP

Ölçüler
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kABlo şemAsi

DİkkAT!
Kısa devreyi önlemek için bağlanmayan kablolara izolasyon uygulanmalıdır.

Yuvarlak kablo kullanıldığında renkler

Yassı kablo kullanıldığında renkler

Gerilim beslemesi 0V

Gerilim beslemesi 0V

Gerilim beslemesi 
+10 - 30V

Gerilim beslemesi 
+10 - 30V

Ek giriş (fi ltre)

Ek giriş (fi ltre)

Alarm düğmesi

Alarm düğmesi

Bir sonraki SafeLine'a 
telefon hattı çıkışı

Bir sonraki SafeLine'a 
telefon hattı çıkışı

Telefon hattı girişi

Telefon hattı girişi

TURUNCU / BEYAZ

GRİ

TURUNCU

TURUNCU

YEŞİL / BEYAZ

SİYAH

MAVİ

KIRMIZI

MAVİ / BEYAZ

YEŞİL

YEŞİL

SARI

KAHVERENGİ / BEYAZ

MAVİ

KAHVERENGİ

KAHVERENGİ
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Papatya dizim kablolama (seri kablolama)

Paralel kablolama

kABlo şemAsi, PsTn HATTi üzerinDe sAfeline mX2 (mAks. 9 üniTe)

Telefon hattı girişi

Telefon hattı girişi

Ünite numaraları, uzaktan programlanabilir.

Ünite numaraları önceden programlı olmalıdır.
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Emergency Lift Telephones
SafeLine 

SafeLine Pro

SafeLine Pro SLPro Link

Programlama
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ProGrAmlAmA ArAYüzleri

• klavye programlaması
SafeLine'ın arkasındaki tümleşik klavye, ünitenin hızlı programlanmasını 
sağlar.

• safeline Pro ile programlama. 
Ünite, kurulum öncesinde ya da bir programlama 
kablosu (*PC kablosu) yardımıyla kurulum sonrasında 
ofiste programlanabilir.

• Uzaktan programlama. 
Uzaktan programlama için PSTN tonlu arama yapan 
herhangi bir telefon kullanabilirsiniz. SafeLine'ın telefon 
numarasını çevirin. Programlamayı başlatmak için 
telefon tuş takımında işlev kodlarını girin (parolanın 
girilmesi gerekir).

• safeline Pro ile uzaktan programlama. 
SafeLine Pro ve seri kablolu bir bilgisayara 
SLPro Link'i bağlayın.

• el ünitesiyle programlama (yalnızca v. 2.5'ten itibaren).
Ünite, elde taşınır cihaz yardımıyla yerinde programlanabilir. Elde 
taşınır cihazı SafeLine'a takın, elde taşınır cihazın kolay menüsü 
yardımıyla fonksiyon kodlarını girin.
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ProGrAmlAmA YÖnTemi
İki tuş kullanımı arasındaki süre 10 saniyeyi geçerse, kod tekrar girilmelidir. Eğer süre 30 saniyeyi geçerse, 
arama bağlantısı kesilir ve programlama modu sona erer.

Ahize ile yerinde programlama

Programlamadan çıkışProgramlamadan çıkışProgramlamadan çıkışProgramlamadan çıkışProgramlamadan çıkışProgramlamadan çıkış

2 kısa bip
(parola bekliyor)

Programlamaya başla

Parolayı girin
 

Hayır

Harici telefonla uzaktan programlama

1 bip
(Önce SafeLine yanıt verir)

3 bip
(SafeLine yanıt verir)

Telefon numarasını çevir

Telefon hattına birden fazla 
SafeLine bağlı mı?

3 bip duyulana kadar ünite numarasına 
[1-9] sürekli basın

Evet

Geçerli parola
Hayır

Hayır

Evet

Hatalı parola (Bir uzun zil sesi)

2 kısa bip sesi
(programlama moduna giriş)

Tek uzun bip. Geçersiz giriş. Son kodun 
tekrar girilmesi gerekir.

Kodu girin,ör.:                *11* 
Ayarı girin, ör.:    012341234 
Son parametre:                     #

Arama kesildi ya da programlama sonu
SL2, yeni ayarlarla tekrar başlatılacaktır

2 kısa bip?

Hayır
Evet

2 kısa bip sesi

Programlamaya devam?

Evet

Programlamaya başla
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ProGrAmlAmA üniTesi nUmArAlAri

Evet
Hayır

Telefon numarasını çevirin.

Telefonu kapatın

Telefonu kapatın

Numarayı tekrar çevirin

Ünite numarasını 1 olarak programlayın

Ünite numarasını [2-9] olarak programlayın

Programlama sonu mu?

3 kez bip duyana kadar bir sonraki ünite 
numarasına sürekli basın

İlk ünite cevap verir

Bir sonraki ünite cevap verir

Ünitenin programlanması tamamlandı

Paralel bağlı bir üniteyi uzaktan programlamak için ünite numarasının önceden programlanması gerekir.

Eğer üniteler seri bağlıysa (papatya dizim), ünite numaraları uzaktan programlanabilir.

seri olarak bağlı safeline'larda ünite numaralarını uzaktan programlayın:

ünite numarasının programlanması

Programlamaya başla

Parolayı girin 

Programlamayı bitirin

Ünite numarası

n
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YAPilAnDirmA Örneklerİ - sAfeline oTomATİk ArAmA ünİTelerİ

Asansör tanımlama kodu (her asansörün kendine özel bir kodu 
olmalıdır)

1. Yapılandırmayı başlatın:             

2. 1. telefon numarası:

3. 2. telefon numarası:

4. Çağrı tipi 1. numara:

5. Çağrı tipi 2. numara:

6. Alarm düğmesi gecikmesi:

7. Yapılandırmayı bitirin:

 - 3 saniye boyunca ayarlanmış  
      gösterilir.

Dikkat! Bunlar sadece örnek olduğunda “Parametre listesinde” tam yapılandırma ayarına bakın.

Örnek 1. Her ikisi de sesli arama olarak yanıtlanacak iki farklı telefon numarası saklama. 
Test olanağı için örnek 2’ye bakın.

Örnek 2. slCC (slCC – safeline Call Centre)

Herhangi bir zamanda baştan başlamanız gerekirse, fabrika ayarlarına sıfırlama komutu olan *99*1# 
komutunu kullanın.

(Yalnızca SLCC kullanılıyorsa)

- 3 gün boyunca ayarlanmış 
  gösterilir.

(P100 için, SLCC telefon numarasını kullanın, Arayan Kimliği için 
*31*4# ve GSM modemin telefon numarasını belirleyin)

P100 tanımlama kodunu girin: 2.

7. Yapılandırmayı bitirin:

6. Test alarmı:

5. LMS telefon numarası:

4.
Gün sayısını belirleyin 
test alarmları arasında: 

3. Test alarmı türünü belirleyin:

1. Yapılandırmayı başlatın:

If at any time you need to start over, use the factory reset command *99*1#
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veri ProGrAmlAmA koD veri noTlAr

Programlama modunu girin 00

Parola girin * - - - - # Varsayılan = 0000

Programlama modundan çıkın *00*#

AlArm koDlAri koD verİ noTlAr

P100 tanımlama kodu *01* - - - - - - - - # P100 her zaman 8 basamaklıdır 

CPC tanımlama kodu *02* - - - - - - # CPC 6-8 basamak

Q23 tanımlama kodu *03* - - - - - - - - - - - - # Q23 her zaman 12 basamaklıdır

Telefon nUmArAlAri koD verİ noTlAr

1. Telefon numarası *11* - - - - - - - - - # Alarm alıcıya telefon numarası 0-16 basamak.
eğer bir santral üzerinden arıyorsanız, gecikme süresi, ön 
numara ile telefon numarası arasına bir yıldız eklenerek ayarlanabilir. 
Her yıldız, bir saniyelik bir gecikmeye eşittir.
Örnek: *11*(0)**1234567#

2. Telefon numarası *12* - - - - - - - - - #

3. Telefon numarası *13* - - - - - - - - - #

4. Telefon numarası *14* - - - - - - - - - #

çAĞri TiPi koD verİ noTlAr

Çağrı tipi 1. numara *21* - # Çağrı tipini değiştir 1-4. numara:   
0 = P100
1 = SES (Varsayılan)
2 = Q23
3 = CPC
sadece alarm operatörünüz bu protokollerden birini 
kullanıyorsa değiştirin. 

Çağrı tipi 2. numara *22* - #

Çağrı tipi 3. numara *23* - #

Çağrı tipi 4. numara *24* - #

Çağrı tipi LMS numarası *30* - # LMS (Asansör İzleme Sistemi) çağrı tipi
0 = P100 
3 = CPC (Sadece batarya alarmı)

TesT AlArmi/BATArYA AlArmi koD verİ noTlAr

LMS telefon numarası *16* - - - - - - - - - # Alarm alıcısına LMS (Asansör İzleme Sistemi) telefon numarası / 
SLCC

Test alarmı *17* - - - - - - - - - # Test alarmı alıcısına telefon numarası / SLCC

Testler arasında geçen gün sayısı *27* - - # Test alarmları arasında geçen gün sayısı, 00-99 gün. Her zaman 2 
basamak. EN 81-28 uyarınca en çok 3 gün.
00 = Test alarmı yok

Test alarmı protokolü *31* - # Protokol test alarmı 
0 = P100
3 = CPC
4 = Telefon numarası, tanımlama kodu olarak kullanılır.

AlArm kArAkTeri koD verİ noTlAr

Alarm karakteri 1. numara *41* - - # Alarm karakteri. Sadece CPC'yi alarm protokolü olarak kullanırken 
normalde 10 ya da 27, alarm şirketinizle birlikte kontrol edin!

Alarm karakteri 2. numara *42* - - #

Alarm karakteri 3. numara *43* - - #

Alarm karakteri 4. numara *44* - - #

Alarm karakteri LMS *45* - - # LMS (Asansör İzleme Sistemi) (Batarya alarmı) Normalde 17

Alarm karakteri Test alarmı *46* - - # Normalde 26

PArAmeTre lisTesinDe
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TeHlike HAli mesAJi koD verİ noTlAr

Asansör kabininde çalınan tehlike 
hali mesajını kaydedin.

*51* “Konuşun” # Acil durum asansör telefonundan alarm merkezi aranmaya başladığı 
zaman bu mesaj çalınır. Mesaj kayıt ederken arka planda başka ses 
olmadığından emin olun.
mesaj örneği: Lütfen panik yapmayın, acil durum telefonu şimdi acil 
durum çağrı merkezini arıyor. 

Asansör Kabininden alarm 
merkezine alarm mesajını kaydedin

*52* “Konuşun” # Çağrıya cevap verildiği zaman, alarm alıcısına ve kabinde bu mesaj 
dinletilir. Mesaj kayıt ederken arka planda başka ses olmadığından emin 
olun.
mesaj örneği: Bu alarm, 5. bulvardaki asansörden verilmektedir.

Bu mesajı yeniden dinlemek için “1” tuşuna basın. Aramayı sonlandırmak 
için kapatmadan önce “#” tuşuna basın.

Kaydedilen tehlike hali mesajları 
için seçenekler

*61*   - # 0 = Kayıtlı mesajı etkisiz kıl. 
1 = Kayıtlı mesajı etkili hale getir.

*61* # Kayıtlı mesajı çal.

Asansör kabinindeki kayıtlı mesaj 
seçenekleri

*62*   - # 0 = Kayıtlı mesajı etkisiz kıl. 
1 = Kayıtlı mesajı etkili hale getir.

*62* # Kayıtlı mesajı çal.

DiĞer koDlAr koD verİ noTlAr

Hoparlörde acil durum sinyali *71* - # Acil aramada hoparlör sireni duyulacaktır. 
1 = Açık (Varsayılan) 
0 = Kapalı

Zil sesi zaman aşımı *72* - - # Bir sonraki numarayı çevirmeden önce çaldırma sinyal sayısı.

Ek giriş işlevi *73* - # Giriş işlevini seçer:
0 = Hiçbiri (Varsayılan)
1 = Filtre, etkin olduğunda alarm girişini engeller.
2 = LMS (Asansör İzleme Sistemi), giriş etkinleştirmesinde bir asansör 
izleme alarmı gönderir.
3 = Temiz/Bakım

Ek giriş türü *74* - # 0 = Normalde açık bağlantı, NO (Varsayılan)
1 = Normalde kapalı bağlantı, NC

Doğrudan Bağlı Hat *75* - # Telefon, hiçbir numara çevirmeden doğrudan belli alıcıya bağlanır.
0 = Standart telefon hattı (Varsayılan)
1 = Doğrudan Bağlı Hat

Gösterge modu *78* - # 0 = Standart
1 = Tam olarak EN81-28

Sesli iletişim zaman aşımı *79* - # 1 - 20 dakika. Standart = 8 dak

Aktif alarmı otomatik olarak sıfırlar *80*   # 0 = KAPALI. 
1 = AÇIK (Varsayılan)

Otomatik yanıt verme *81* - - # SafeLine gelen çağrıya yanıt vermeden önceki sinyal sayısı.
00-16 arasında ayarlanabilir. 00=yanıt yok. (Varsayılan = 02)

Ünite numarası *82*   - # Ünite numarasını programla 1-9 (Varsayılan = 0)

Çevirme tonunu algıla *83*   - # 0 = Kapalı 
1 = Açık (Varsayılan) 
SafeLine eğer çevirme tonunu algılamada sorunla karşılaşırsa kapalı olarak ayarlayın.

Alarm alıcısına alım *84* - # Alarm aramasında alarm alıcıya hangi mesajın (mesajların) gönderileceğini 
seçin.
0 = Hiçbiri (Varsayılan) 
1 = Alarm başlangıcı
2 = Alarm başlangıcı ve sonu
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DiĞer koDlAr koD verİ noTlAr

Yeni alarm halinde ara ver *86* - # Alarm düğmesinin yeni çalıştırılması halinde çağrıyı 60 saniye süreyle 
keser ve bir sonraki acil durum çağrı numarasını arar.
0 = KAPALI 
1 = AÇIK (Varsayılan)  

Alarm düğmesi gecikme süresi *87* - - # Alarm düğmesine basılması ile alarmın aktif hale gelmesi arasındaki 
gecikme süresi.
00-25 saniye. (Varsayılan = 05)

Alarm düğmesi türü *89* - # 0 = Normalde açık bağlantı, NO (Varsayılan)
1 = Normalde kapalı bağlantı, NC

Parolayı değiştir *91* - - - - # Parolayı değiştir (varsayılan=0000)

Alarm durumunu simüle et *94* - # Programlama sonlandırıldıktan sonra bir alarm etkinliğini tetikler.
1 = Acil arama
2 = Test alarmı
3 = Batarya arızası
4 = Mikrofon/Hoparlör arızası
5 = Acil arama
6 = Bakım
7 = Ana ünite güç arızası

Varsayılan ayarlara dön *99* - # 1 = Fabrika varsayılan değerleri
2 = Varsayılan P100(Aşağıdaki kodlara ayarlanır): 
*21*0#, *22*0#, * 27*03#, *80*1#, *84*1#, *88*1#
3 = Varsayılan CPC (Aşağıdaki kodlara ayarlanır):  
*21*3#, *22*3#, *27*03#, *80*1#, *84*1#, *88*1#
4 = Varsayılan VOICE -ses- (Aşağıdaki kodlara ayarlanır):  
*21*1#, *22*1#, * 27*03#, *80*1#, *84*1#, *88*1#

Uyumluluk modu *77* - # 0=Otomatik sesliye geçiş
Sesli bir yanıt olduğunda çağrı doğrulanır. Çağrı, “#” üzerine basarak 
sonlandırılır.
1=Kone ECII (asansör telefonu)
Sesli bir yanıt olduğunda bazı artan tonlar duyulacaktır. “4” üzerine 
basarak çağrı doğrulanır. Çağrı, “0” üzerine basarak sonlandırılır. “2” 
üzerine basarak, alındı bildirimi olmadan çağrı sonlandırılır (ünite bir 
sonraki numarayı arar).
2=Manuel sesliye geçiş
Sesli bir yanıt olduğunda bazı artan tonlar duyulacaktır. “4” üzerine 
basarak çağrı doğrulanır. Ünite hala otomatik moddadır. Manuel 
moda girmek ve konuşmak için “*”a basın. Dinlemek için “7”ye basın. 
Otomatik moda geri dönmek için “4”e basın. Çağrı, “#” üzerine basarak 
sonlandırılır. 
Ünite otomatiğe programlanmış olsa da “*”a basarak manuel sesliye 
geçiş moduna girmek mümkündür. Artan tonlar duyulmaz.
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leD GÖsTerGesi

sarı leD

Yanmıyor:
Telefon hattı tamam, arama 
sonlandırıldı

5 saniyede bir yanıp sönüyor:
Telefon hattı tamam değil.

saniyede iki kez yanıp 
sönüyor:
Acil durum sinyal düğmesi aktif. 

sürekli sarı:
Aktif alarm. Sıfırlanana kadar 
yanar.

Yeşil leD

Yanmıyor:
Telefon hattı tamam değil.

5 saniyede bir yanıp sönüyor:
Ünite tamam. Telefon hattı 
tamam.

Her 5 saniyede iki kez yanıp 
sönüyor:
Alarm fi ltresi aktif.

sürekli yeşil:
Çağrı bağlandı.

sürekli yanıp sönüyor:
Telefon konfi gürasyon modunda.

sistem leD'i

5 saniyede bir yanıp sönüyor:
Telefon hattı tamam.

Her 5 saniyede iki kez yanıp 
sönüyor:
Telefon bağlantısı yok.

saniyede iki kez yanıp 
sönüyor:
Arama yapılıyor

sürekli yanıyor:
Çağrı bağlandı.

Hızlı yanıp sönüyor:
Gelen çağrı.

sarı leD, “çağrı devam ediyor”
Alarm düğmesine belirlenen 
bekleme süresinden daha uzun 
basılırsa Sarı Resimli Simge 
LED'i yanar

standart (*78*0#)

Tam olarak en81-28 (*78*1#)

Yeşil leD, “çağrı bağlandı”
SafeLine ünitesi karşı taraftan 
gelen yanıt sesini algıladığı 
zaman Yeşil resimli simge LED'i 
yanar. Çağrı sona erdiğinde 
LED söner.

sarı leD

saniyede iki kez yanıp 
sönüyor:
Acil durum sinyal düğmesi aktif. 

sürekli sarı:
Aktif alarm. Sıfırlanana kadar 
yanar.

Yeşil leD

sürekli yeşil:
Çağrı bağlandı.

sistem leD'i
Sistem LED'i, ünitenin 
arkasında bulunmaktadır.
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TesT eTme

Telefon hattı çevirme sesi

SafeLine MX2 kendi kendini test eder

Telefon hattını bağlayın

Yeşil LED 5 kez yanıp söner.
Hoparlörde kısa ton.

Geçerli bir telefon hattı 
bağlıysa ve standarda ayarlandıysa yeşil LED 

her 5 saniyede bir yanıp söner.
Sarı LED her 5 saniyede bir yanıp söner.

Bağlantı yok

Sarı LED 5 kez yanıp söner.
Hoparlörde uzun ton.

Tuş takımında basın

 

Tuş takımında basın

Tuş takımında çevirin
Sabit hattı kontrol edin, 

Sorun Giderme, sayfa 19'a bakın

Telefon hattını kontrol edin

10-30 VDC bağlayın

Mikrofon ve hoparlör bağlantılarını kontrol 
edin

SafeLine MX2 test ediliyor

Hayır

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır
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ACil DUrUm ArAmA işlemi

Alarm operatörü bağlantı yaptı

1. telefon numarasını arıyor

1 dakika bekleyin

2. telefon numarasını arıyor

4. telefon numarasını arıyor

3. telefon numarasını arıyor

Hat yok ya da meşgul

Acil durum alarmı aktif

Alınıyor tonu
Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap
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Acil durum 
düğmesi 
Normalde Açık

Acil durum 
düğmesi 
Normalde  
Kapalı

sorUn BUlmA ve GiDerme

5 saniyede bir telefondan bip sesi gelir.
Bu ses, çağrının devam ettiğini kabindekilere bildirir (gizli dinlemeye karşı)

Güç varsa ünite alarm çağrısı yapar. 
• Seçilen acil durum düğmesi uygun değil. Normalde kapalı iken 

normalden açık ya da normalde açık iken normalde kapalı olarak 
değiştirmek. 

• Acil durum düğmesi sıkışmış.

Asansör kabininden çağrı alıcısına ses gitmiyor.
Bir dış hat almak için “0”a basın. Çağrıyı yapın. Her iki yöne ses 
gidiyorsa, acil durum operatörünüzün seçili alarm tipini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Hiçbir 
protokol kullanılmıyorsa, çağrı tipini “VOICE” (sesli) olarak değiştirin. Asansör kabininden ses gitmiyorsa, 
mikrofonu kontrol edin.

Yetersiz/kötü ses kalitesi.
Ses çok yükseğe ayarlanmış olabilir! Ses şiddetini düşürüp tekrar kontrol edin.

çağrı bağlandığında parazit sesi var
Sorun, telefon kablosundaki endüksiyondan kaynaklanıyor olabilir. Telefon şirketlerinin düzenlemelerine 
göre telefon hattı ayrı bir kabloya takılmalıdır.

Gsm gürültüsü.
Bir çağrı bağlandığı zaman, optimum anten konumunu bulana kadar anten konumunu değiştirin. Anteni, 
üniteye ya da kablolara yakın yere takmayın.

çevirme yapılamıyor
• Arızalı hat bağlantısı. (LED yeşil yanıp sönmüyor)
• Yeniden doldurulmuş SIM kartında para yok, SIM kartı normal cep telefonuna takarak kartı doğrulayın.

sesliye geçiş yok
• Ses şiddeti çok yüksek.
• Sorun, telefon kablosundaki endüksiyondan kaynaklanıyor olabilir.

ünite alarm çağrısı yapamıyor.
Üniteden çağrı yapabilmek için, en az bir telefon numarasının (ve veri tanımlaması kullanılıyorsa bir tanımlama 
kodunun) programlanmış olması gerekir. Parametre listesine bakınız (*11*).
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