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Giris

IP100 internet modülü ile herhangi bir ag tarayici (örn. Internet Explorer) üzerinden, güvenlik  
sisteminizin kontrol ve izlemesini yapabilirsiniz. IP100, sisteminize giriste özgürlük  ve  
dünyanin herhangi bir yerinden elektronik posta alabillmenizi saglar.

IP100 Internet Modülü üzerinden baglanti
IP100'e baglanti için, asagidaki bilgiye ihtiyaciniz vardir:

• Paradox DNS Site ID:    DNS Site ID'si montajci tarafindan ayarlanir.
• Sistem kullanici kodu:   Sistemi kurmak için keypadden girdiginiz kodun aynisidir.
• Modül sifresi:                 Fabrikasyon sifre “paradox”tur. Sifreyi degistirmek için, 

sayfa 4'te “Sifre Degistirme” kismina bakiniz.

Harici bir bilgisayardan sisteminizle baglanti kurmak için:

1. Bir ag tarayici (web browser) açiniz. (örn. Internet Explorer)
2.     Adres çubugunda http://www.paradoxmyhome.com/SiteID 'ye giriniz

bu“SiteID”olan yer, sizin Paradox Side ID'nizdir (montajcinizca ayarlanir).
3. Sistem kullanici kodu ve modül sifresi kullanilarak giris yapiniz (Fabrikasyon = paradox).

ilk kez baglanti kurdugunuzda, fabrikasyon olan “paradox” sifreyi
degistirmeniz hatirlatilacaktir.

IP100 internet Modülü

Kullanim Kilavuzu 
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Birakma
 sistemde normal alarm kurma, 
a, veya devredisi yapilabilir.

vredisi birakma:

rak performe etmek istediginiz 
areketini sergileyebilirsiniz.

 tanimlar. 

Your Paradox System”dir. Site adini  
esap Bilgisi Ekrani ”na bakiniz.

Hesap  
degisikligi  
bilgisi için  
sayfa 4'e   
 bakiniz.
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Sistem Durumu Ekrani

Sistem Durumu ekraninda önemli sistem bilgileri gösterilir. Sistem durumu ekranindan, gerçek zamanli 
olarak sisteminizi izleyebilirken, ayni zamandada sistemda alarmi kurup/devredisida birakabilirsiniz. 

Alarm Kurma / Devredisi 
Bölge Durumu ikonuna tiklayarak
force kurma, stay kurma, ani kurm

Sistemda alarmi devreye alip / de

Yandaki                simgeleri tiklaya
alarm kurma yada devreye alma h

Site Adi
Site adi sisteminizi benzersiz olarak

Fabrikasyon olarak, site adi “
degistirmek için, sayfa 4'te “H

Sistem Sorunlari (Troubles)
Sistemde bir sorun olustugunda, Sistem Durumu Ekraninin tepesinde 
gösterilir.                                 

Zon Durumu

BölgeDurumu

 IP100 bölge ve 
 zon durumlarini 
 gerçek zamanli  
  olarak gösterir. 

Legend kisminda 
Durum  
Göstergesindeki  
ikonlar gösterilir.

Sistemde sorun olmazsa, Sistem  
Sorunlari(Troubles) kutusu gözükmez.



a Ekrani 

Sistem durumundaki bilgileri degisiklikleri 
ögrenmek için bagli olmaniza gerek 
yoktur. Ana Menüden Eposta yapilan- 
dirmayi seçerseniz, IP100'ün 16 eposta 
adresine kadar uyari gönderme için
yapilandirmasini yapabilirsiniz. 

n) kutusunu açiniz.
 birini seçiniz.
” kutusuna yaziniz.

 bölge ve olaylari seçiniz.
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Modül Yapilandirma Ekrani Elektronik Posta Yapilandirm

IP100 modülü yalnizca montajci  
tarafindan veya kalifiye network  
uzmanlarinca yapilandirilmalidir.  
Daha fazla Modül yapilandirma 
bilgisi için, IP100 Referans ve  
Montaj Kilavuzuna basvurunuz.

DHCP
Eger IP100 statik adrese bagli bir server'a baglan- 
diysa, DHCP protokol gerekli degildir. 
“No” tiklayiniz ve IP100 gerektigi gibi yapilandiriniz.

ParadoxMyHome.com
Bu devreye alindiginda, Paradox DNS servis güncel IP adresi 
onaylamak için temas kuracaktir.

Seçim(polling) süresi maksimum (5 dakika)ayarlandiginda, 
IP100’ün IP adresi degisir, haberlesme DNS server 
IP100 seçene(polls) kadar  5 dakika süresince 
kaybolur.

Seçme(polling) süresinin  azaltilmasi ile IP100 ve  
Paradox DNS server arasindaki haberlesme  
artacaktir. 

SMTP Server
Direk eposta uyarisi için, servis saglayici 
SMTP server'a giriniz.

Eposta Hesaplari
Eposta adresi eklemek için:

1. Eposta seçme(drop-dow
2. 16 adres lokasyonundan
3.      Eposta adresini “Send to
4. Eposta uyarisi yaratacak
5.     “Save” klikleyiniz.



4

Hesap(Account) Bilgisi Ekrani                  Sistem Bilgisi Ekrani

Hesap (Account) Bilgisi ekrani hizli referans için  
asagidaki bilgiyi saklamanizi saglar:

Hesap (Account) Bilgisi

Alarm sistemi montajci bilgisi 

Gözlem istasyonu bilgisi

Sistem Bilgisi ekraninda güvenlik  
sisteminiz ve IP100 modülündeki 
önemli donanim ve yazilimlari  
görmenizi saglar.

Logout(Çikma)
Güvenlik sebepleriyle, sisteminizi
izledikten sonra çikmaniz (logout)  
önemlidir.

ilave eklenmis güvenlik özelligi olarak, IP100 
arayüzü 5 dakika süresince aktif olmayan  
durumda kalirsaniz çikis yapar(logout).

Sifre Degisikligi
Fabrikasyon ''paradox'' sifresini 
degistirmenizi tavsiye  
ederiz.
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