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ATR 244 Kablosuz Alıcı Modülü 

Yayın Tarihi: 25/06/2013 

ÖZELLİKLER* 

Desteklenen kablosuz 
cihaz sayısı 

7, en fazla 4 adedi 
dedektör olabilir. 

RF frekansı ve hassasiyeti 433,92MHz, -108 dB 

Akım tüketimi 6mA 

Nem oranı 95% RH (max) 

Sıcaklık 0C ~ 45C 

* Cihaz özellikleri uyarı olmaksızın değiştirilebilir.

CİHAZ ELEMANLARI 

 RF LED i : Herhangi bir RF sinyali alındığını gösterir.

 POWER LED i: Modüle beslemenin geldiğini
gösterir.

 DECODE LED i: Yandığında geçerli bir mesaj
aldığını, söndüğünde ise bu mesajın panele
gönderildiğini ifade eder.

MONTAJ 

DİKKAT ! 

Montaj esnasında panelin enerjisi mutlaka kesilmiş 
olmalıdır. Aksi takdirde hem çarpılma tehlikesi vardır hem 
de panel veya modül kartı zarar görebilir. 

 Panelin enerjisini kesiniz.

 Modül kartını alarm panelinin metal kutusu içinde
modüller için ayrılmış yere verilen 4 adet vida ile monte
ediniz.

 Eğer daha önce monte edilmiş başka modüller var ise,
modülle birlikte verilen 4 adet plastik yükselteci
kullanarak diğer modülün üstüne monte edebilirsiniz.

 Antenin kablo kısmını vidalı yerinden ayırınız. Kablunun
vidalı konnektörünü metal kutunun üst kenarında orta
kısımda bulunan delikten kablo tarafı içte kalmak
kaydıyla dışarı çıkarınız ve rondela ve somununu
takarak sıkınız.

 Daha sonra anteni bu konnektöre vidalayarak takınız. Bu
işlemi elle yapınız, pense vs bir alet kullanmayınız, fazla
sıkmayınız.

 Anten kablosunun diğer ucunu modül üzerindeki “ANT”
yazılı konnektöre takınız.

 Kartın “IN” yazılı giriş konnektörünü başka modül yoksa
paneldeki konnektöre, başka modül var ise o modülün
“OUT” yazılı çıkış konnektörüne bağlayınız.

DİKKAT ! 

Kablo ucundaki dişi soketlerle kartların üzerindeki erkek 
soketlerin ters takılmamasına dikkat ediniz. Normal şartlarda 
soketler ters takılmaya çalışıldığında soket çıkıntıları buna 
engel olur. 

UZAKTAN KUMANDA TANITMA 

Sisteme en fazla 7 adet kablosuz aygıt tanıtılabilir. Bunların 7 
si de kumanda olabileceği gibi en çok 4 adet dedektör + 3 
adet kumanda şeklinde de olabilir. 

Tanıtma işlemi için: 

 “LEARN/ERASE” düğmesine basınız ve öylece
tutunuz. Kırmızı ışık yanacaktır.

 Kırmızı ışık yaklaşık 2 saniye sonra söner butonu
bırakınız.

 Tanıtılacak cihazın kod göndermesini sağlayınız. Bu
uzaktan kumanda için herhangi bir butona basarak,
yapılabilir.

Tanıtma sırasında aşağıda belirtilen indikatörler yardımcı 
olacaktır: 

 Tanıtma işlemi için birkaç kez mesaj gönderilmesini
sağlamak gerekli olabilir.

 Mesaj gelme anında “RF” ışığı yanar. Bu mesaj
gönderme işleminizin başarılı olduğunu gösterir.

 Mesaj başarı ile çözülebiliyorsa “LEARN/ERASE”
düğmesi üzerindeki kırmızı ışık kısa süreli olarak
yanar.

 “DECODE” ışığı mesaj gönderildikçe yanıp sönmeye
başladıysa tanıtma işlemi tamamlanmış demektir.

Tanıtılacak tüm cihazlar için yukarıdaki işlemler 
tekrarlanmalıdır. 

SİLME 

DİKKAT ! 

Silme işlemi bütün tanıtılmış cihazları silecektir. Tek tek 
silme işlemi yoktur. 

 “LEARN/ERASE” düğmesine basınız ve öylece
tutunuz. Kırmızı ışık yanacaktır.

 Kırmızı ışık yaklaşık 2 saniye sonra söner, basılı
tutmaya devam ediniz.

 Işık yaklaşık 6 saniye sonra tekrar yanar. Silme
işlemi gerçekleşmiştir, düğmeyi bırakabilirsiniz.

UYARILAR 

 Antenin dik konumda olması büyük önem taşımaktadır.

HATA GİDERME 

 POWER LED i yanmıyor: Karta enerji gelmiyordur.
Kabloların sağlam ve doğru takıldığını kontrol ediniz.

 RF LED i sürekli yanıyor: Panelin bulunduğu ortamda
yoğun bir RF sinyali olduğunu gösterir. Böyle bir
ortamda muhtemelen kablosuz cihazların
performansları kayda değer oranda düşecektir. Panelin
yerinin değiştirilmesi bazen çözüm olabilmektedir.

 DECODE LED i yanıyor, panel hiçbir işlem yapmıyor:
Bu ışığın yanık kalması cihazla panel arasında iletişim
olmadığını gösterir. Kabloları kontrol ediniz, panel
ayarlarının doğru yapıldığından emin olunuz. Panelde
bu modülün çalışması için en az 60 01 adresinde 1.
Opsiyonun açık olması gerekir.
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TD-1/07-017 

ARC 844 Uzaktan Kumanda 

ÖZELLİKLER* 

Pil 12V Alkalin 27A tipi 

Çalışma frekansı 433,92MHz 

Kod sistemi Rolling code 

Boyutlar: (en x boy x 
kalınlık) 

35 x 60 x 12 mm 

Ağırlık 24 g 

* Cihaz özellikleri uyarı olmaksızın değiştirilebilir.

CİHAZ ELEMANLARI 

1. Tam kurma (Ev dışındayken kurma): Bu düğme alarm
sistemininin tamamını kurar.
2. Arm home (Evde iken kurma): Alarm paneline dahili
zon olarak tanımlanmış zonların dışındaki zonları kurar.
(Not: bu özellik bütün panellerce desteklenmemektedir)
3. Disarm (çözme): Alarm panelini çözer, çalan alarmları
susturur.
4. Panik: Herhangi bir tehdit anında alarm verdirmeye
yarar. Bu tuş istenirse destekleyen panellerde PGM lere
kumanda etmek için de kullanılabilir.

PİL DEĞİŞİMİ 

 Eğer cihazın üzerindeki kırmızı ışık daha sönük yanıyor
ve cihazın performansında belirgin bir düşüş varsa pili
bitiyor olabilir.

 Pili değiştirmek için kumandanın arkasında bulunan
vidayı uygun bir yıldız tornavida ile sökerek kapağı açınız.

 Belirtilen tipte yeni pili yönüne dikkat ederek yerine
yerleştiriniz ve kapağını kapatınız.

 Denemek için “çözme “tuşuna basabilirsiniz.

 Çıkan pili, atık pil kutularına atınız. Çöpe, ateşe, doğaya
atmayınız, şarj etmeye çalışmayınız.

BAKIM ONARIM VEYA SERVİS GEREKTİREN 
DURUMLAR 

Herhangi bir arıza durumunda veya aşağıdaki durumlarda 
yetkili servisinizle veya satıcınızla irtibat kurunuz. 

Güç kablosu veya fişi zarar gördüğünde,
Cihazın içine herhangi bir sıvı aktığında veya nesne
düştüğünde,
Suya veya yağmura maruz kaldığında,
Cihaz düşürüldüyse ya da muhafaza zarar gördüyse
Cihazda fark edilebilecek seviyede performans değişikliği
varsa,
Cihaz, kullanma kılavuzunda belirtilen işletme
talimatlarına göre normal çalışmıyorsa hatalı yapılan
işlemler başka arızalara neden olabileceğinden dolayı
servis çağırınız

   YEDEK PARÇA 

Tamir işlemi, parça değiştirilerek yapılacaksa yangın, 
elektrik şoku veya başka arıza riskine karşı servis 
teknisyeninin orijinal ya da muadil parça kullanıp 
kullanmadığından emin olunuz. 

GÜVENLİK KONTROLÜ 

Cihazın sağlıklı, düzgün ve güvenli koşullarda çalışıp 
çalışmadığının kontrol edilmesi için bayiinizden servis talep 
ediniz. 

TAŞIMA VE NAKLİYE 

Cihaz dışarıdan herhangi bir darbeye maruz kalmayacak 
ve sıvı girişine muhal vermeyecek şekilde dikkatle 
taşınmalıdır. Uygunsuz taşıma sırasında oluşan arızalar 
garanti kapsamı dışındadır. 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI 

Bu cihaz insan sağlığına zarar verecek herhangi bir 
kimyasal veya biyolojik madde içermez.  

  KENDİ BAŞINIZA YAPABİLECEKLERİNİZ 

Cihaz kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, zira 
cihazın kapağını açmanız durumunda elektrik şokuna 
maruz kalabilirsiniz. Herhangi bir arıza durumunda 
satıcınız veya yetkili servisinizle irtibat kurunuz. 
Cihaza teknik müdahale mutlaka kalifiye yetkili servis 
personeli tarafından yapılmalıdır. Cihaz kuru bir 
bezle temizlenmelidir. Herhangi bir kimyasal madde 
kullanılmamalıdır.

2. Evde kurma

1. Tam kurma

4. Panik

3. Çözme
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