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mikrolift LiftCell Kullanım Kılavuzu 
 

1. Genel Bilgiler 
 

 Acil durumlarda kabin içindeki konuşma butonuna 2 sn basıldığında zil 
çalmaya başlar. 30 sn içerisinde sisteme bağlı herhangi bir ahize açılmaz ise 
GSM üzerinden kayıtlı numaralara arama yapılır. 

 Sisteme bağlı herhangi bir ahize açıldıktan sonra 5 defa zil çaldırılır ve GSM 
üzerinden kayıtlı numaralara arama yapılır. 

 Panel modülü (LiftCell-P) üzerindeki test butonu aracılığıyla da arama 
başlatılabilir. 

 Tersi yönde yani dış dünyadan Liftcell sistemine de arama yapılabilir. Pano 
kartına takılı olan sim kart numarasına herhangi bir yerden arama geldiğine, 
cihaz 3 kez çaldıktan sonra çağrıyı otomatik olarak yanıtlanacak ve kabin 
içinde konuşma başlayacaktır. 

 Numara, komut ve adreslerdeki karakterler İngilizce karakter olmalıdır. 
Türkçe karakter kullanılmamalıdır!  

 Numaralar minimum 4, maksimum 10 karakter olabilir. Adres minimum 3, 
maksimum 250 karakter olabilir. 

 Arama için maksimum 5 adet numara kaydedilebilir. SMS için de 1 adet adres 
(ve gönderileceği 1 adet numara) kaydedilebilir. 

 Acil durum oluştuğunda aramalara her zaman en son kaydedilen numaradan 
başlar, bu numaraya ulaşamazsa önceki kaydedilen numaraları sırayla dener. 
Maksimum deneme sayısı toplam numara sayısının iki katıdır. Yani 5 numara 
kayıtlı ise hiçbirine ulaşamadığında iki tur deneme yaptıktan sonra (toplam 10 
arama) çağrıyı iptal eder. 

 Numaraya ülke kodu ve + işareti eklenebilir. Fakat başında 0 olmadan eklenen 
numaralar hatalıdır. Kaydedilse de arama başarısız olacaktır. 

 Numara silmek istenirken daha önceden alan kodu ile eklenmiş olan numara 
daha sonradan alan kodsuz silinmeye çalışılırsa, cihaz silinmek istenen 
numarayı yine de bulur (alan kodlarına bakmadan) ve siler. 

 Fakat atama yaparken aynı numaranın hem alan kodlu hem alan kodsuz hali 
ayrı ayrı eklenebilir. Bu durumda cihaz bunları farklı numara gibi ele alacaktır. 

 Cihaz çalışırken SIM kart çıkarılıp geri takılırsa cihaz bunu otomatik olarak 
algılayıp yeniden sim kart ayarlarını yapacaktır. SIM kart ile ilgili 
problemlerde maksimum deneme sayısı 3 olarak ayarlanmıştır. 3 denemenin 
ardından (yaklaşık 1 dakika) sim kart yine aktif edilemezse cihaza reset atılır. 
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2. INx Girişlerinin Bağlantıları 

 IN6 girişinin var olması durumuna bakılarak IN1, IN2, IN3 ve IN4 girişlerinin 
arama yapmayı engellemesi veya izin vermesi değişir. 

 IN6 girişinin var olması durumunda IN1, IN2, IN3 ve IN4 girişleri aşağıdaki 
şekilde yapılmalıdır: 

                                    

 IN6 girişi boşta iken IN1, IN2, IN3, IN4 girişlerinden herhangi birisi set olursa 
cihaz arama yapmaz. 

 IN7 girişi set olduğunda kayıtlı adres bilgisi sms olarak gönderilir. SMS 
minimum yarım saatte bir gönderilebilir ve IN7 girişi reset olmadan tekrar set 
kabul edilmez. 

 

3. LiftCell-P Pano Modülü Led Anlamları 

 Kırmızı led yanıyorsa kartta güç var demektir. 

 Sarı led tamamen yanık durumda ise cihaz kullanıma hazırdır ve kayıtlı 
numara mevcut demektir. 

 Sarı led tamamen sönük durumda ise cihaz açılış ayarlarını yapıyor demektir, 
bekleyiniz (yaklaşık 20 saniye sürer). 

 Sarı led yavaş yanıp sönüyorsa (1 saniye yanık, 1 saniye sönük), SIM kart 
problemi var demektir. PIN şifresi varsa SIM kartı bir cep telefonuna takıp 
şifreyi kaldırın. PIN şifresi zaten yoksa SIM kart bozuk olabilir ya da karta 
takılmamış olabilir. 

 Sarı led uzunca bekleyip ardından iki kere yanıp sönüyorsa (2 saniye sönük, 
ardından 2 kere art arda yanıp söner), bağlantı problemi vardır. SIM kart kapalı 
olabilir ya da çekim gücü çok düşük olabilir. SIM kartı bir telefona takarak 
arama yapmayı deneyin.  
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 Sarı led hızlı yanıp sönüyorsa (250ms yanık, 250ms sönük), cihazda kayıtlı 
telefon numarası yok demektir. 

 

4. SMS Konfigürasyonları 
 

Aşağıda belirten SMS komutları kullanılarak acil durumlarda hangi numaranın aranacağı 
(ATA) ya da asansörün bulunduğu bölge adresinin hangi numaraya gönderileceği (BUL) 
ayarlanabilir. SMS’ler cihaz kapalıyken ya da cihaz çalışırken herhangi bir anda gönderilebilir. 
Tek mesaj içerisinde sadece bir komut gönderilmelidir.  

Aşağıda SMS komutları için örnekler verilmiştir: 

 

a. Numara ATAMA 
 

  

 

 

 

b. Numara SİLME 
 

  

 

 

 

 

c. Adresi Bilgisi Tanımlama 
 

  

 

 

 

 

 

ATA 05351112233 

ATA +905351112233 

SIL +905351112233 

SIL 5351112233 

SIL HEPSI 

BUL 05351112233 Ferhatpasa Istanbul 

BUL SIL 

Başında 0 olmadan da yazsanız numarayı bulur ve siler 

Bütün numaraları siler 

IN7 girişi set olursa bu numaraya bu adresi SMS gönderir 

Adres ve telefon bilgisini siler. (Zaten 1 adet tutulabiliyor.) 
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LIFTCELL ACİL KONUŞMA SİSTEMİ BAĞLANTI ŞEMASI 
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Ahize 1 

Kabin Modülü 

Pano Modülü 

Arama Butonu 

Ahize 2 

 

Ahize 3 

 


