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KUMANDA MODÜLÜ ÖZELİKLERİ

ÖNEMLİ UYARILAR
GENEL
✓Cihazları çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz ve daha sonra da faydalanmak için saklayınız.
✓Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm uyarı ve önlemlere
uyunuz. Tüm işletme ve kullanma talimatlarına sırası ile
uyunuz.
✓Cihazları su ve nemden uzak tutunuz.

Bağlanabilen kumanda
sayısı
RF frekansı ve hassasiyeti
Akım tüketimi
Nem oranı
Sıcaklık

Max. 10 adet
433,92MHz, -108 dB
6mA
95% RH (max)
0C ~ 45C

KUMANDA MODÜLÜ MONTAJI

ORTAM ŞARTLARI
Cihazı aşağıdaki koşullar dışında aşırı sıcak ve soğuk
ortamlarda çalıştırmayınız.
Sıcaklık:

-10C ile +70C arası

Nem:

+40°C’de ≤93%

SERVİS
Cihazı kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, 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.
SERVİS GEREKTİREN ARIZA DURUMLARI
Herhangi bir arıza durumunda veya aşağıdaki durumlarda
yetkili servisinizle veya satıcınızla irtibat kurunuz.
✓ Keypad haberleşme kablosu 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
KENDİ BAŞINIZA YAPABİLECEKLERİNİZ
Cihazı 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.
TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihaz dışarıdan herhangi bir darbeye maruz kalmayacak ve
sıvı girişine mahal 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.

1. Kumanda modülünün, anten, ara kablo ve pcb
konnektörlerinin bağlı olduğundan emin olun.
2. 1 numaralı kumanda modülünü resimde gösterildiği yönde
Keypad anakart üzerindeki soketlerine oturtunuz.
3. 2 numaralı yapışkanlı kablo klipsini Keypad gövdesine,
içeriden, gösterildiği yere ve gösterilen konumda
yapıştırın. (Yapışkanlı kablo klipsi, duruma göre antene
bağlı şekilde gelebilir.)
4. Kumanda antenini içerisine yerleştirin. (Kablo bağı ile
antene bağlı geldiyse direkt yapıştırın.)
5. Anten kablosunun fazlasını kumanda modül kartı altına
sıkıştırın.
6. Keypad ’i arka kapağına bağlayarak kumanda modülünü
devreye alabilirsiniz.
7. Devreye alma prosedürü için “alarm paneli ürün kullanma
kılavuzuna” bakınız.

UZAKTAN KUMANDA ÖZELLİKLER

PİL DEĞİŞİMİ

Pil
Çalışma frekansı
Kod sistemi
Boyutlar:
(en x boy x kalınlık)

12V Alkalin 27A tipi
433,92MHz
Rolling code

Ağırlık

24 g

35 x 60 x 12 mm

* Cihaz özellikleri uyarı olmaksızın değiştirilebilir.
CİHAZ ELEMANLARI

• 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.
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1. Tam kurma (Ev dışındayken kurma): Bu düğme alarm
sistemininin tamamını kurar.
2. Arm home (Evde içi kurma): Alarm paneline dahili zon
olarak tanımlanmış zonların dışındaki zonları kurar.
*Bu tuşa 5 sn. basılı tutulursa PANİK ALARM algılanacaktır.
3. Disarm (çözme): Alarm panelini çözer, çalan alarmları
susturur.
4. Bu tuş panelde PGM leri kumanda etmek için kullanılır.

ÖNEMLİ UYARI !
Ürün sadece Teknim TSP-5XXX Hırsız Alarm Panelleri ile çalışır.
ÜRETİCİ FİRMA VE MERKEZ SERVİS
Bilgi Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde İsmet Tarman İş Merkezi
No:1 Kat:2 No:32 Ümraniye / İstanbul
Telefon: +90 216 455 88 46 Faks: +90 216 455 99 06
www.bilgielektronik.com.tr
satis@bilgielektronik.com.tr

destek@bilgielektronik.com.tr

*AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve
malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli
ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün.
*13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan
edilen kullanım ömrü 5 yıldır.
*Tüketici, garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya
tüketici işlemimin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

