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ÖNEMLİ UYARILAR

4C�hazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu d�kkatl�ce 

okuyunuz ve daha sonra da faydalanmak �ç�n saklayınız.

4Kullanma kılavuzunda bel�rt�len tüm uyarı ve önlemlere 

uyunuz.

4Tüm �şletme ve kullanma tal�matlarına sırası �le 

uyunuz. 

4C�hazı su ve nemden uzak tutunuz. 

4C�hazı sağlam b�r şek�lde monte ed�n�z.

4C�haza takılan SIM kartın PIN sorma özell�ğ� 

kapatılmış olmalıdır. Aks� halde c�haz çalışmayacaktır. Bu 

�şlem SIM kart uygun b�r mob�l telefona takılmak suret� �le 

yapılab�l�r. Detaylar �ç�n kullanılan telefonun kullanma 

kılavuzuna bakılmalıdır. 

4Kes�nt�s�z b�r �let�ş�m �ç�n ön yüklemel� (kontörlü) değ�l, 

faturalı hatlar terc�h ed�lmel�d�r.

4C�hazın kullanıldığı yerdek� GSM s�nyal sev�yes�ne 

göre c�haz �le ver�len antenden farklı b�r anten 

kullanmanız gerekeb�l�r. Lütfen bay�n�ze danışınız.

ORTAM ŞARTLARI

4C�hazı aşağıdak� koşullar dışında aşırı sıcak veya aşırı 

soğuk ortamlarda çalıştırmayınız.

Sıcaklık: 0°C �le +70°C arası

Bağıl nem: +40°C’de %95

SERVİS

4C�hazı kend� başınıza tam�r etmeye kalkışmayınız 

çünkü c�haz üzer�nde tam�r ed�lecek herhang� b�r eleman 

bulunmamaktadır.

4Herhang� b�r arıza durumunda satıcınız veya yetk�l� 

serv�s�n�zle �rt�bata geç�n�z.

4C�haza tekn�k müdahele mutlaka kal�fiye yetk�l� serv�s 

personel� tarafından yapılmalıdır.

SERVİS GEREKTİREN ARIZA DURUMLARI

Hatalı yapılan �şlemler başka arızalara sebep 

olab�leceğ�nden dolayı aşağıdak� durumlarda yetk�l� 

serv�s�n�zle veya satıcınızla �rt�bata geç�n�z.

4C�haz düşürüldüyse veya muhafazası zarar gördüyse,

4C�hazda fark ed�leb�lecek sev�yede performans 

değ�ş�kl�ğ� varsa,

4C�haz kullanma kılavuzunda bel�rt�len �şletme 

tal�matlarına göre normal çalışmıyorsa,

4C�haz bel�rt�len ortam koşullarında çalıştırılmadıysa.

YEDEK PARÇA

4Tam�r �şlem�, parça değ�şt�r�lerek yapılacaksa yangın, 

elektr�k şoku veya başka arıza r�sk�ne karşı serv�s 

tekn�syen�n�n or�j�nal ya da muad�l parça kullanıp 

kullanmadığından em�n olunuz.

GÜVENLİK KONTROLÜ

4C�hazın sağlıklı, düzgün ve güvenl� koşullarda çalışıp 

çalışmadığının kontrol ed�lmes� �ç�n bay�n�zden serv�s 

talep ed�n�z.

KENDİ BAŞINIZA YAPABİLECEKLERİNİZ

4C�hazı kend� başınıza tam�r etmeye kalkışmayınız 

çünkü kapağını açmanız durumunda elektr�k şokuna 

maruz kalab�l�rs�n�z.

4Herhang� b�r arıza durumunda satıcınız veya yetk�l� 

serv�s�n�zle �rt�bata geç�n�z.

4C�haza tekn�k müdahele mutlaka kal�fiye yetk�l� serv�s 

personel� tarafından yapılmalıdır.

4C�haz kuru b�r bezle tem�zlenmel�d�r. Herhang� b�r 

k�myasal madde kullanılmamalıdır.

TAŞIMA VE NAKLİYE

4C�haz dışarıdan herhang� b�r darbeye maruz 

kalmayacak ve sıvı g�r�ş�ne mahal vermeyecek şek�lde 

d�kkatle taşınmalıdır. 

4Uygunsuz taşıma sırasında oluşan arızalar garant� 

kapsamı dışındadır.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI

4Bu c�haz �nsan sağlığına zarar verecek herhang� b�r 

k�myasal veya b�yoloj�k madde �çermemekted�r. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

4Besleme ger�l�m�: 12V DC

4Akım tüket�m�: 50mA USB’den, 80mA beklemede, 

300mA maks.

4Çalışma sıcaklığı: 0°C – +70°C

4Desteklenen �şlet�m s�stemler�: W�ndows XP, 

W�ndows 7, W�ndows 8, W�ndows 10

4Desteklenen haberleşme standartları: SIA DC-05 

Contact ID, SIA DC-09 �nternet protocol event report�ng

4Boyutları: 78,5 x 109,2 x 23mm (Res�m 1) 

4Ağırlık: 150g
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MONTAJ ve BAĞLANTI

4Montaj braket� �le veya ç�ft taraflı yapışkan bant �le 
duvara veya alarm panel� kutusu �ç�ne monte ed�leb�l�r.
(Res�m 2)

4Alarm panel� ve sab�t telefon hattı bağlantıları 
Res�m-3'te görüldüğü g�b� SGM-4200 üzer�nde yer 
alan �lg�l� kısımlardan yapılır. Bağlantıları yaptıktan 
sonra doğruluğunu kontrol ed�n�z.

4SGM-4200'� USB �le b�lg�sayarınıza bağlayınız ve 
ürün üzer�nde yer alan �lg�l� kısma SIM kartı 
yerleşt�r�n�z (Res�m-4). Tüm bağlantılar yapıldıktan 
sonra Sürücü Kurulumu kısmına geçeb�l�rs�n�z.

SÜRÜCÜ KURULUMU

4SGM-4200'�n tüm bağlantıları doğru b�r şek�lde 
yapıldıktan sonra tak�p ed�lecek �şlemler aşağıda adım 
adım bel�rt�lm�şt�r.

1. SGM-4200 b�lg�sayara bağlandıktan sonra 
sürücülerden b�r�nde SGM 4200 olarak bel�recekt�r. 
Klasör �çer�ğ� aşağıdak� g�b� görünecekt�r. 
 

2. W�ndows 7 ve önces� �şlet�m s�stemler� �ç�n başlat 
çubuğundan “Denet�m Masası”nı açınız. Denet�m 
Masasında yer alan “Aygıt Yönet�c�s�”n� açınız. 
W�ndows 8 ve sonrası �ç�n başlat çubuğundak� 
W�ndows s�mges�ne tıklayıp “Ayarlar” (Sett�ngs) 
penceres�n� açınız. Ayarlar �ç�nde yer alan “Aygıtlar” 
(Dev�ces) seçeneğ�ne t ık ladığınızda açı lan 
penceren�n en altında yer alan “Aygıt Yönet�c�s�”ne 
(Dev�ce Manager) tıklayınız. 

(Res�m 2) 
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“D�sk Sürücüler�” (D�sk Dr�ves) altında “INOMES 
SGM 4200 USB Dev�ce” görünecekt�r.

3. “Aygıt Yönet�c�s�” (Dev�ce Manager) altında yer alan 
“Port (COM & LPT)” üzer�ne tıklandığında aşağıdak� 
�k� durumun görülmes� muhtemeld�r. 

1 numaralı görseldek� g�b� “Ports”un altında ? 

görüyorsanız 4. adımdan devam ed�n�z. 
2 numaralı görseldek� g�b� “USB Ser�al Port (COM3)” 
görüyorsanız 5. adımdan devam ed�n�z. 

4. ? görünmes�n�n sebeb� V�rtual COM Port sürücü 
yazılımının b�lg�sayarınızda yüklü olmamasıdır. Bu 
nedenle öncel�kle sürücü yazılımını yüklemek 
gerekmekted�r. Bunun �ç�n, SGM 4200 klasörü �ç�nde 
yer alan CDM v2.12.06 WHQL Cert�fied.exe 
dosyasını çalıştırınız. 

Sürücü yazılımını b�lg�sayarınıza yüklen�y�z. Yükleme 
�şlem� sırasında karşınıza çıkacak olan pencereler 
aşağıda sıralanmıştır. 

“Extract” butonuna tıklayınız. 

1

2
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“Next” butonuna tıklayınız. 

“I accept th�s agreement” seçeneğ�n� �şaretled�kten 
sonra “Next” butonuna tıkladığınıza sürücü yazılımı 
yüklenmeye başlayacaktır.

Yazılımın yüklenmes� tamamlandığında aşağıdak� 
pencere görünecekt�r. 

“F�n�sh” butonuna bastığınıza yükleme tamamlanmış 
olacak ve pencere kapanacaktır. 

3. adıma ger� dönüp kontrol ed�n�z. 

NOT: SGM 4200 klasöründek� yazılım esk� b�r sürüm 
�se, güncel sürüme “Güncel Sürücü İnd�r” kısayoluna 
tıklayarak ulaşab�l�rs�n�z. 

5. SGM 4200 klasörü �ç�nde yer alan Configurator.exe 
dosyasını çalıştırınız. Ürünün konfigürasyon 
yazılımını kullanmaya başlayab�l�rs�n�z.  

KONFİGÜRASYON YAZILIMININ ÇALIŞTIRILMASI

GSM BİLGİLERİ:

 4SIM KART: SIM kartın takılı olup olmadığını      
göster�r.
4PIN: PIN k�l�d�n�n açılıp açılmadığını göster�r.
4GSM: GSM şebekes�ne başarılı b�r şek�lde 
bağlanıldığını göster�r.
4GPRS: GPRS bağlantısının başarılı olduğunu 
göster�r. 
4SMS Kullanımı: Son b�r ay �ç�nde kullanılan SMS 
sayısını göster�r.
4Data Kullanımı: KB c�ns�nden, son b�r ayda 
kullanılan data m�ktarını göster�r.
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GENEL BİLGİ:

4C�haz �le �lg�l� b�lg�ler göster�l�r.

GENEL:

4IP Bağlantı Akt�f: A larm panel�nden gelen kodların 
alarm haber alma merkez�ne �nternet üzer�nden 
�let�m�n� sağlar.
4SMSler Akt�f: A larm panel�nden gelen kodların, 
bel�rlenm�ş olanlarının, cep telefonlarına SMS olarak 
�let�lmes�n� sağlar.
4Başarısız Mesajları Kaydet: A larm panel �nden 
alınıp da gönder�lemem�ş bütün mesajlar c�hazın 
tampon belleğ�nde tutulur. Tampon bellek dolarsa yen� 
mesaj alınmaz.
4GMT Saat D�l�m�n� Kullan: C �haz alarm haber 
alma merkez�ne mesajları gönder�rken ekleyeceğ� 
tar�h, saat b�lg�s�n�n yerel saat yer�ne Greenw�ch 
ortalama  saat� olmasını sağlar.
4Öncel�k: “1 . AHM”, “1. Ulaşılamazsa 2. AHM” ve 
“Her İk�s�ne de” seçenekler� mevcuttur. 
4AHM Hesap No yu Panelden Al : Bu seçenek 
�şaretlend�ğ�nde AHM’ye gönder�len mesajdak� hesap 
no alarm panel�n�n gönderd�ğ� olarak kullanılır. Aks� 
takd�rde AHM ayarlarında bel�rt�len hesap no kullanılır.
4Tel No yu IP ve Port No olarak kullan: B u seçenek 
�le alarm haber alma merkez�n�n IP adres� ve port 
numarası, alarm panel�n�n çev�rd�ğ� telefon 
numarasından bulunur. Örneğ�n alarm haber alma 
merkez�n�n IP adres� 123.45.67.89, port nosu 3333 
olsun. Bunu sağlamak �ç�n alarm panel�n�n telefon 
numarası olarak 1230450670893333 çev�rmes� 
sağlanmalıdır. IP adres�ndek� alanların kısa olanların 
başına “0” lar �lave ed�lerek her b�r grubun 3 rakamllı 
olması sağlanmalıdır.
4Tel No yu AHM No Olarak Kullan: A l a rm pane l � 
telefon no olarak 1 çev�r�rse mesajlar 1. AHM’ye, 2 
çev�r�rse 2. AHM’ye gönder�l�r. Bunun dışındak� 
durumlarda, öncel�k olarak bel�rt�len AHM’ye �let�m 
yapılır.
4AHM Mesajlarına Tar�h Saat Ekle:  AHM’ye g�den 

mesajlara tar�h ve saat b�lg�s� ekleneb�l�r. 
4D�l: T ürkçe veya İng�l�zce seç�leb�l�r. 

AHM AYARLARI:

Alarm haber alma merkez�n�n b�lg�ler� eks�ks�z olarak 
g�r�lmel�d�r. Ön ek kullanılmayacak �se “000” �le 
doldurulab�l�r.
“Test ”  butonuna bası larak deneme mesaj ı 
gönder�leb�l�r.
4Per�yod�k Rapor: Alarm haberalma merkez�ne 
“p�ng” mesajı gönderme sıklığını göster�r.
4Başarısız Mesaj Deneme Sayısı: Bel�rt�len adet 
kadar deneme yapıldıktan sonra mesajlar s�l�n�r.
4IP Bağlantı Zaman Aşımı: B el�rt�len süre boyunca 
gönder�lemem�ş mesaj başarısız sayılır.

GSM OPERATÖRÜ:

Operatörün APN b�lg�ler� buraya g�r�l�r. Operatörden 
operatöre farklılık göstereb�l�r. Özel b�r durum yok �se 
olduğu g�b� bırakılab�l�r.

KONTAK NUMARALARI:
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Kontak numaralarına 8 adet kullanıcı cep telefonu 
b�lg�s� g�r�leb�l�r. Bu numaralar SMS b�lg�lend�rmes� �ç�n 
kullanılacaktır.
Test butonuna basılarak test mesajı gönder�lmes� 
sağlanab�l�r.

OLAY SMS AYARLARI:

Alarm panel�n�n gönderd�ğ� bell� olay kodlarında 
seç�len kullanıcılara SMS b�lg�lend�rmes� yapılab�l�r.

Tabloda bel�rt�len varsayılan kodlar yaygın olarak 
kullanılmakla b�rl�kte alarm panel� marka ve model�ne 
göre farklılık göstereb�l�r. Bunun �ç�n alarm panel�n�n 
kılavuzuna bakılmalıdır. Tablodak� “Kontaklar” 
bölümünden hang� olayların hang� kullanıcılara 
gönder�leceğ� �sten�ld�ğ� şek�lde ayarlanılab�l�r.

DURUM SMS AYARLARI:

Alarm haber alma merkez�ne bel�rt�len süre boyunca 

ulaşılamaz �se seç� len kul lanıcı lar SMS � le 
b�lg�lend�r�l�r.
Benzer şek�lde alarm panel� bel�rt�len süre boyunca 
arama yapmaz �se seç�len kullanıcılar SMS �le 
b�lg�lend�r�l�r.
C�haza dışarıdan gönder�len SMS mesajları da “SMS 
Yönlend�r�lecek Telefon” olarak bel�rt�len numaraya 
y�ne SMS olarak �let�l�r.

NTP AYARLARI:

Bu bölüme ana ve yedek NTP server b�lg�ler� g�r�l�r.
Sunucu alanına doma�n �sm� yazılab�ld�ğ� g�b� IP adres�
de yazılab�l�r. C�haz güncelleme sıklığı aralığında
kend� saat�n� networkten aldığı saatle eş�tler.

AĞ AYARLARI:

“Manuel DNS” seç�l� değ�l �se DNS ayarları otomat�k 
olarak gelecekt�r. “Manuel DNS” seç�l�r �se b�r�nc�l ve 
�k�nc�l DNS numaraları g�r�lmel�d�r. 

YAYIN TARİHİ: 23.03.2016



ÇIKIŞ AYARLARI:

4Komut bekleme süres�: İsten�len süre kadar 
ayarlanab�l�r. 
4Varsayılan kontak konumu: NO veya NC olarak 
seç�leb�l�r. 
4Kurma �ç�n darbe süres�: İsten�len süre kadar 
ayarlanab�l�r. 
4Röle rolü: “Kuru kontak modu” veya “Alarm kurma 
/çözme modu” seç�leb�l�r.  
4Ş�fre: 4 hanel� olmak üzere b�r ş�fre oluşturulab�l�r. 

JAMMING ALGILAMA:

4Jamm�ng s�nyal gücü 0-31 arası b�r değer olarak 
ayarlanab�l�r (Varsayılan değer 17). Değer düştükçe 
algılama hassas�yet� artar.
4Jamm�ng kanal sayısı 0-254 arası b�r değer olarak 
ayarlanab�l�r (Varsayılan değer 5). Değer düştükçe 
algılama hassas�yet� artar.

FTP AYARLARI:

4Kontrol per�yodu �sten�ld�ğ� şek�lde ayarlanab�l�r. 
(Varsayılan değer 6 saat.)
4Kullanıcı adı ve ş�fre �sten�ld�ğ� şek�lde ayarlanab�l�r. 

*Bu kısımlar olduğu g�b� bırakılmalıdır. Serv�s 

sağlayıcınız tarafından bel�rt�lmed�ğ� sürece değ�ş�kl�k 

yapmayınız.

DOSYA MENÜSÜ:

4Dışa aktar �le o c�hazda bulunan bütün ayarlar 
b�lg�sayarınıza kayded�leb�l�r.
4İçe aktar �le de kayded�lm�ş olan ayarlar c�haza 
yükleneb�l�r.

Bu şek�lde c�hazlar arasında ayar kopyalama mümkün 
olmaktadır.

SEÇENEKLER MENÜSÜ:

4Bağlantıyı kes: C�haz �le b�lg�sayar arasındak� 
�let�ş�m� keser veya tekrar başlatır.
4Yen�le: Ayarların tekrardan okunarak ekrana 
yansıtılmasını sağlar. Kayded�lmem�ş değ�ş�kl�kler 
s�l�n�r.
4Uygula: Yapılan değ�ş�kl�kler c�haza gönder�l�r ve 
uygulamaya konulur. “Kaydet” denmed�kçe kalıcı 
olarak saklanmaz, enerj� kes�nt�s�nde b�r öncek� 
değerlere dönülür.
4Kaydet: Ayarlar kalıcı olarak saklanır.
4Fabr�ka ayarları: C�haz üzer�ndek� bütün ayarlar 
s�l�nerek fabr�ka çıkış değerler�ne dönülür.
4D�l: Türkçe veya İng�l�zce seç�leb�l�r. 

*
*

*
*
*

*
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SMS KOMUTLARI

4Büyük harf, küçük harf ayrımı yoktur.
4Komut kel �meler�  arasında 1 adet boşluk 
bulunmalıdır. Onun dışında parametrelerde boşluk 
olmasının b�r etk�s� bulunmamaktadır.

LED AÇIKLAMALARI

4GSM / GPRS
Sönük: C�haz GSM şebekes�ne dah�l  değ�l.
Yanıp sönüyor: C�haz GSM şebekes�nde, ancak 
GPRS bağlantısı yok.
Sürekl� yanıyor: C�haz GPRS şebekes�nde. (Olması 
gereken durum)
4IN USE
Yanık: Telefon hattı kullanılmakta.
Kısa sürel� kırpışma:  AHM’ye mesaj gönder�ld�.
4POWER
Sönük: Enerj�s� yok.
Yanıp sönüyor: C�hazın s�nyal durumunu göster�r. 1 
en düşük, 5 en yüksek olmak üzere 1-5 arası 
sev�yelend�r�len s�nyal durumu şu şek�lde göster�l�r:
Öğren�ğ�n, c�haz 2 sev�yes�nde s�nyal alıyor �se led 2 
kere hızlıca yanıp söner. B�r kaç san�yel�k boşluktan 
sonra yanıp sönme durumu tekrarlanır. C�haz çalıştığı 
sürece s�nyal durumu bu şek�lde görüleb�l�r. 
Sürekl� yanıyor: C�haz arızalı.
4FAULT
Sönük: Herhang� b�r sorun yok. (Normal durum)
1 kez yanma: C�haz GSM networkünde değ�l. (SIM 
kart takılı olmayab�l�r, PIN �ptal ed�lmem�ş olab�l�r ya da 
SIM operatör tarafından devre dışı bırakılmış olab�l�r.)
2 kez yanma: GPRS networküne dah�l olunamıyor. ( 
Kartın operatör tarafından 3G desteğ� olmayab�l�r veya 
GPRS s�nyal� alınamıyor olab�l�r)
3 kez yanma: C�haza operatör tarafından IP ataması 
yapılmıyor.
4 kez yanma: Alarm �zleme merkez�ne mesaj 
gönder�lem�yor.
4GSM NETWORK:
Eş�t sürel� yanıp sönme: C�haz GSM şebekes�ne 
g�rmeye çalışıyor.
Kısa yanma, uzun sönme: GSM modül normal 
çalışıyor.

n=1 �se, yazılım güncelle-
mes�n� denetler ve varsa
update eder.
n=2 �se, c�haz ayarlarıyla
�lg�l� b�r güncelleme varsa
ayarlarını update eder.
n=3 �se, hem yazılım hem
de ayar güncellemeler�
denetlen�r ve varsa yapılır.  

UPDATE n UPDATE 1 
(Güncelleme varsa)
F�rmware Update
Success
(Güncelleme yoksa)
No New F�rmware
Update
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KOMUT AÇIKLAMA ÖRNEK

C�hazın SMS komutlarına
yanıt verd�ğ�n� test etmek
amacı �le kullanılır.
“Operat�on success.”
cevabı alınmalıdır.

TEST TEST
Operat�on success.

Komutları görmek �ç�n
kullanılır.

? ?
(Cevap olarak komut
l�stes�n�n tamamı
gönder�l�r.)

Alarm �zleme merkez�n�n
IP numarasını değ�şt�rmek
amaçlı kullanılır. 
n: Alarm �zleme merkez�
no. (1 veya 2)
aaa.bbb.ccc.ddd: Yen� IP
adres�.

SET IPn=
aaa.bbb.ccc.ddd

SET IP2=123.4.56.78
Operat�on success.

SET IP8=123.4.56.78
ERROR: CMS # �nval�d.

Alarm �zleme merkez�n�n
port numarasını değ�şt�r-
mek amaçlı kullanılır.
n: Alarm �zleme merkez� 
no. (1 veya 2)
aaaaa: Port no (1 - 65535)

SET PORTn=aaaaa SET PORT1=4000
Operat�on success.

Alarm �zleme merkez� �ç�n
kullanılan hesap numara-
sını değ�şt�rmek amaçlı
kullanılır.
n: Alarm �zleme merkez�
no. (1 veya 2)
hn: Hesap no (4  - 7 d�j�t)

SET ACCOUNTn=hn SET ACCOUNT1=1234
Operat�on success.

Alarm �zleme merkez� �ç�n
kullanılan hesap numara-
sını ön ek�n� değ�şt�rmek
amaçlı kullanılır.
n: Alarm �zleme merkez�
no. (1 veya 2)
px: Ön ek (3  - 7 d�j�t)

SET PREFIXn=px SET PREFIX1=000
Operat�on success.

SMS b�lg�lend�rme mesaj-
larını açmaya yarar. S�ste-
m�n beklend�ğ� g�b� çalış-
ması �ç�n k�ş�sel telefon
numaralarının ve olay �le-
t�m ayarlarının doğru b�r
şek�lde yapılmış olması
gerekl�d�r.

SMS ON SMS ON
Operat�on success.

SMS göndermey� sonlan-
dırır.

SMS OFF SMS OFF
Operat�on success.

Alarm �zleme merkez� �le-
t�ş�m� başlatır. İlg�l� ayarla-
rın (IP ve port no, hesap
no, prefix vs.)

CMS ON CMS ON
Operat�on success.

Alarm �zleme merkez� �le-
t�ş�m� b�t�r�r.

CMS OFF CMS OFF
Operat�on success.

C�hazı yen�den başlatır.RESET RESET
Module reset success.

Röley� açıp kapatmayı 
veya rölen�n ne kadar 
süre açık kalacağını 
ayarlamayı sağlar.

RELAY ON/OFF RELAY OFF
Röley� kapatır
RELAY ON
Röley� akt�f eder
RELAY ON 10
Röley� 10sn boyunca
akt�f eder

Ş�fre �le kurup çözme 
olanağı ver�r.

ARM/DISARM ARM 1234
Kurma �şlem� yapar
DISARM 1234
Çözme �şlem� yapar

C�hazın çalıştığı yer�n
koord�natlarını öğrenme 
olanağı ver�r. 

POS POS
POSITION:
29.141191,41.003262

C�hazın donanım b�lg�ler�n�
ve yazılım b�lg�ler�n�
öğrenme olanağı ver�r. 

INFO INFO
INFO
SGM 4200
HW: 0
SW: 1

2 Alarm �zleme merkez�n�n
de ayarlarını ve durumunu
göster�r.

GET CMS GET CMS 1
CMS 1 (ON)
IP=123.4.56.78
Port=4000
Acct=1234
Pref=000



GARANTİ ŞARTLARI

1) Garant� süres�, malın tesl�m tar�h�nden �t�baren 
başlar ve 2 yıldır. 

2) Malın bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı 
firmamızın garant�s� kapsamındadır. 

3) Malın garant� süres� �çer�s�nde arızalanması 
durumunda, tam�rde geçen süre garant� süres�ne 
eklen�r. Malın tam�r süres� 20 �ş gününü geçemez. Bu 
süre, mala �l�şk�n arızanın serv�s �stasyonuna, serv�s 
�stasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, 
bay��, acentası, tems�lc�l�ğ�, �thalatçısı veya �malatçısı-
üret�c�s�nden b�r�ne b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren başlar. 
Tüket�c�n�n arıza b�ld�r�m�n�; telefon, fax, e-posta, �adel� 
taahhütlü mektup veya benzer� b�r yolla yapması 
mümkündür. Ancak uyuşmazlık hal�nde �spat 
yükümlülüğü tüket�c�ye a�tt�r. Malın arızasının 10 �ş 
günü �çer�s�nde g�der�lmemes� hal�nde, �malatçı-üret�c� 
veya �thalatçı; malın tam�r� tamamlanıncaya kadar, 
benzer özell�klere sah�p başka b�r malı tüket�c�n�n 
kullanımına tahs�s etmek zorundadır. 

4) Malın garant� süres� �çer�s�nde gerek malzeme ve 
�şç� l �k,  gerekse montaj  hatalarından dolayı 
arızalanması hal�nde, �şç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça 
bedel� ya da başka herhang� b�r ad altında h�çb�r ücret 
talep etmeks�z�n tam�r� yapılacaktır. 

5) Tüket�c�n�n onarım hakkını kullanmasına rağmen 
malın; 

- Tüket�c�ye tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren, bel�rlenen 
garant� süres� �ç�nde kalmak kaydıyla, b�r yıl �çer�s�nde; 
en az dört defa veya �malatçı-üret�c� ve/veya �thalatçı 
tarafından bel�rlenen garant� süres� �çer�s�nde altıdan 
fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan 
yararlanamamayı sürekl� kılması, 
- Tam�r� �ç�n gereken azam� süres�n�n aşılması , 
- F�rmanın serv�s �stasyonunun mevcut olmaması 
hal�nde sırayla satıcısı, bay��, acentes� tems�lc�l�ğ� 
�thalatçısı veya �malatçı-üret�c�s�nden b�r�s�n�n 
düzenleyeceğ� raporla arızanın tam�r�n� mümkün 
bulunmadığının bel�rlenmes� durumlarında tüket�c� 
malın ücrets�z değ�şt�r�lmes�n�, bedel �ades� veya ayıp 
oranda bedel �nd�r�m� talep edeb�l�r. 

6) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara 
aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garant� 
kapsamı dışındadır. 

7) Garant� Belges� �le �lg�l� olarak çıkab�lecek sorunlar 
�ç�n Gümrük ve T�caret Bakanlığı Tüket�c�n�n 
Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürlüğü'ne 
başvurulab�l�r. 
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