
      ile Yaşamak… 

STAY D, Paradox Ar-Ge biriminin geliştirdiği bir kavramdır. Alarm sistemlerinin hiç 
kapatılmadan kullanılmasını sağlayan yapıyı anlatır.  Tam kavranabilmesi için bazı 
terimlerin anlamları aşağıdadır. 


TAM KURMA (ARM): Alarm sisteminin bağlı bütün algılayıcılarıyla 
devrede olmasını anlatır. Örneğin; binanın dışına çıktığınızda sistemin 
tamamını kurmanız bu terimle tanımlanır. 


İÇERDE (STAY): Alarm sisteminin kurulu bulunduğu binanın (dairenin, 
ofisin) içinde olduğunuz durumu anlatır. Örneğin; evin içinde 
bulunduğunuz halde sistemin gerekli algılayıcılarını devreye alacak 
şekilde kurmanız bu terimle tanımlanır.

  

UYKU (SLEEP): Alarm sisteminin kurulu bulunduğu binanın 
içindesiniz  (dairenin, ofisin) içinde ve aynı zamanda uykuda 
olduğunuz durumu anlatır. Örneğin; uyuduğunuz sırada sistemin 
gerekli algılayıcılarını devreye alacak şekilde kurmanız bu terimle 
tanımlanır.


KAPALI(OFF): Alarm sisteminin tamamen devreden çıkarılmasını 
anlatır.  


4 Odası bulunan evinizin her odasında 1, ana kapınızda da 1 tane hareket 
algılayıcı olduğunu varsayalım:

  
1. Evinizden çıkarken alarm sisteminin bütün algılayıcıları (Dedektörleri) 

çalışacak şekilde devreye aldınız TAM KURMA (ARM). 

2. Akşam evinize geldiğininizde alarm sistemini İÇERDE (STAY) durumuna 

aldığınızda ana kapının alarmı hala devre kalacaktır.

3. Uyumaya giderken UYKU (SLEEP) durumuna geçirdiğinizde yatak odası hariç 

bütün algılayıcılar devrede olacaktır.

4. Sabah uyandığınızda yeniden İÇERDE (STAY) durumuna alarak ana kapının 

alarmı devrede kalacaktır.

5. Evden çıkarken KURMA (ARM) durumuna aldığınızda tüm algılayıcılar 

devreye girecektir. 

Böylece: TAM KURMA → İÇERDE → UYKUDA → İÇERDE → TAM KURMA…. 
Bu döngüyle alarm sistemini hiç devreden çıkarmadan kullanabilirsiniz. Böylece 
alarm sisteminiz sürekili devrede kalarak güvenliğinizi tam sağlayacaktır. 
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İçerde durumundan  → Uyku durumuna geçmek için 
SLEEP tuşuna 2 saniye basılı tutun. Gecikme süresi 
sonunda Sleep ışığı yanacaktır. 


Uyku durumundan  → İçerde durumuna geçmek için 
STAY tuşuna 2 saniye basılı tutun. Stay ışığı yanacaktır. 


 İçerde durumundan → Tam Kurma durumuna 
geçmek için ARM tuşuna 2 saniye basılı tutun. 
Gecikme süresi sonunda Arm ışığı yanacaktır. 


Tam Kurma durumundan → İçerde durumuna 
geçmek için STAY tuşuna 2 saniye basılı tutun. Stay 
ışığı yanacaktır.


Ek kurma seçenekleri: 
İçerde durumunda bırakarak dışarı çıkmak için (OFF) tuşuna 2 saniye 
basılı tutun.


İçerdeylen Pencere veya kapı açmak için OFF tuluna basın şifrenizi girin. 
Pencereyi eya kapıyı açabilirsiniz.


StayD modunu açma ve kapama aşağıdaki şekilde 
kullanılır.


StayD modunu açmak için: STAY + ŞİFRE + STAY (StayD ışığı yanar)


StayD modunu kapatmak için: OFF + ŞİFRE + OFF (Off ışığı yanar)



Kullanıcı Ekleme: 
1.       + ANA ŞİFRE:        ışığı yanıp sönmeye başlar. 

2. Kullanıcı Sıra numarasını yazın (01, 02, gibi) 

3. Yeni şifrenizi girin

4. Yeni şifrenizi tekrar girin
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5. Uzaktan kumanda tanıtacaksanız kumandan herhangi bir tuşuna 
basın. Tanıtmayacaksanız adımı atlamak içn ENTER tuşuna basın.


6. Panelde bölümleme(Kısımlandırma, Partition) yapılmışsa bölüm 
numarasını/numaralarını seçin: 1 ve/veya 2 + ENTER


Sıra numarasını bildiğiniz bir kullanıcının şifresini silmek için 2 adımdan 
sonra SLEEP tuşuna onay sesi duyana kadar basılı tutun.


  
 Telefon Numarası Ekleme: 
1.       + ANA ŞİFRE:        ışığı yanıp sönmeye başlar. 

2. MEM tuşuna basın

3. 1. Sıradaki telefon numarasını girmek için 3 tuşuna basın. Telefon 

numarasını ahizeden çevirdiğiniz haliyle yazın (0532 … gibi) ve 
ENTER’a basın. 2. Sıradaki telefon numarası girmek için 4 tuşuna 
basın telefon numarasını girin ve ENTER’a basın. Bu şekilde 5 telefon 
numarası tanımlayabilirsiniz.


	 1. Telefon için: 3 + Telefon Numarası + ENTER

	 2. Telefon için: 4 + Telefon Numarası + ENTER

	 3. Telefon için: 5 + Telefon Numarası + ENTER

	 4. Telefon için: 6 + Telefon Numarası + ENTER

	 5. Telefon için: 7 + Telefon Numarası + ENTER
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