Teknik Özellikler
Problem

Fonri Kablosuz RFID Tuş Takımı
Özellikler

Çalışma Nem Aralığı

<=96%

Çalıma Sıcaklığı

(0- 60)℃

Güç Girişi

DC 5V-2A

Pil

Lithium-ion Pil, 890mAH

Kablosuz Frekans

433.92MHz

Çalışma Menzili

200m açık alanda

Bekleme süresi

6 Ay günlük kullanımda( Günde 8 defa ve her seferinde 30sn)

Ağırlık

162.3gr pil ile birlikte

Boyutları

Y:154mm, G: 92.1mm

Durum Gösterge LEDi

1 Bar, 3 Renk(Kırmızı,Yeşil,Mavi), düğmelerin hemen üstünde

Güç Anahtarı

1 adet Pil kapağının altında

Reset tuşu

1 adet, Pil kapağının altında

Düğmeler

13 dokunmatik düğme

RFID Bölmesi

Düğmelerin bulunduğu alan

Malzeme

Ön:PC
Arka: Camsı olmayan yüzey,
Duvar bağlantısı: Camsı olmayan yüzey

Duvar Bağlantısı

Duvar bağlantı aparatı

Özellikler
Güç Koruma

Destekleniyor. Pil uyku modunda, gerçek zamanlı güncelleme Tuş
Takımı aktive edildiğinde gerçekleşir.

Eşleştirme

Destekleniyor. Renkli gösterge, Ana panele sinyal gönderme ile

Tamper Alarm

Destekleniyor

RFID Disarm

Destekleniyor. 99 adet RFID etiket eşleştirme imkanı

Reset

Destekleniyor

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatli okuyun.
İlerde ihtiyaç duyulması durumuna karşı bu kılavuzu saklayın.
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Önsöz
Bu kablosuz tuş takımını aldığınız için teşekkür ederiz. Giriş kapısına yakın bir yere yerleştirmeniz tavsiye
edilir. Böylece kullanıcı alarmı devreye alırken ya da devreden çıkarırken parola yada RFID etiketi rahatlıkla
kullanabilir
Tuş takımı gecikme süresi özelliği ile kullanılması tavsiye edilir. Böylece alarm devreye alınırken ya da
devreden çıkarılırken alarmın tetiklenmesi önlenir.
Kullanımı çok basit: . Alarm sistemini devreye almak ya da devreden çıkarmak için ister RFID tagi (Ayrı
olarak satılır) okutun ister şifrenizi tuşlayın ve Alarm Devrede/Alarm Devre Dışı/Evde Alarm (Arm/Disarm/
Home Arm) tuşlarından birine basın.

Parça Listesi

Şarj edilebilir LityumIon Pil

Keypad X 1

AC/DC Güç Adaptörü
Duvar Askı Aparatı

1

2

Ön Hazırlık

Görünüm

Önsöz

Durum Gösterge LED’i

Alarm Devrede (Arm)
Devre Dışı (Disarm)

1. Pilin doğru şekilde takıldığından
emin olun.

Evde Alarm (Home Arm)

RFID Etiket Okuma Bölgesi

2. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız
lütfen cihaz adaptörünü takın.

Pil Kapağı

Güç anahtarı
Reset Düğmesi
Pil

ON

Tamper anahtarı

DC Adaptör Girişi
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3. Pil kapağı altında yer alan güç anahtarını
On konumuna getirerek cihazı çalıştırın.
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Tuş Takımının Ana Panel ile Eşleştirilmesi

Ana Panel ile Eşleştirme
1. Tuş takımı Durum LED’i yanıp sönene kadar reset tuşuna basılı tutun.
2. Uygulamayı açın ve Aksesuar yönetim ekranından cihaz ekleyi seçin

QR Kod Tarama

Öğrenme Modu

3. Tuş takımı arkasındaki QR kodu okutun.
4. Uygulama üzerindeki yönergeleri takip edin ve ayarları kayıt edin.
Tuş takımı bip sesi çıkarınca işlem tamamlanmıştır.

1. Tuş takımı LEDi yanıp sönene kadar reset tuşuna basın.

2. Öğrenme moduna girmek için uygulamayı
(Network alarm sistemi için) ya da PC istemcisini
çalıştırın.

2. Uygulamayı çalıştırın, Sistem Ayarları, aksesuar
yönetim ekranında cihaz ekleye tıklayın.

RFID etiketleri Ana Panel ile Eşleştirme
1. Tuş takımının Ana Panel ile eşleştirilmiş olduğuna emin olun.
2. Uygulamayı açın ve Aksesuar yönetim ekranından cihaz ekleyi seçin
3. RFID tag üzerindeki QR kodu okutun

3. Sisteme sinyal göndermek için 1234+Arm
tuşlarına basın.

3. Tuş takımının arkasındaki QR kodu okutun.

4. Uygulama üzerindeki yönergeleri takip edin ve ayarları kayıt edin
Alarm sisteminizi RFID etiketiniz ile devre dışı bırakabilirsiniz.
Tuş takımı güç adaptörü ile kullanıldığında hem tuş takımının güç ihtiyacını karşılar hem de pillerini şarj

4. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve kurulumu
tamamlayın.

4. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve kurulumu
tamamlayın.

eder. Kullanıcıların tuş takımını adaptörü ile kullanmalarını tavsiye ederiz.

Kullanma Talimatı

İşlem tamamlandığında tuş takımı bip sesi çıkaracak.

RFID Tag ile Ana Paneli Eşleştirm

Tuş Takımını Aktive Etme
1. Tuş takımı uyku modunda iken herhangi bir tuşa basılması tuş takımını aktive eder.

QR Kod Tarama

Öğrenme Modu

2. Tuş takımı aktive olduktan sonra ana panel ile hemen senkronize olur.
3. Tuş takımı 10 saniye boyunca kullanılmadığında tekrar uyku moduna geçer

1. Tuş Takımının önceden ana panel ile eşleştirildiğine emin olun.

4. Tuş takımı uyku modunda iken sistem tarafından gönderilen hiç bir komuta cevap vermez
Neden Uyku modu?

2. Uygulamayı çalıştırın, Sistem Ayarları, aksesuar
yönetim ekranında cihaz ekleye tıklayın.

2. Öğrenme moduna girmek için uygulamayı
(Network alarm sistemi için) ya da PC istemcisini
çalıştırın.

3. RFID Tagin arkasındaki QR kodu okutun.

3. RFID Tagi bip sesi gelene kadar tuş takımına
doğru sallayın.

4. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve kurulumu
tamamlayın.

4. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve kurulumu
tamamlayın.

Şimdi RFID Tagi kullanarak alarmı devreye sokabilir ya da devreden çıkarabilirsiniz.
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*Tuş takımının uzun süre pil ile kullanım imkânı sağlaması için uyku modu en uygun çözümdür.

Alarm Devrede/Devre Dışı/ Evde Alarm
Alarm şifresini girin ve Alarm Devrede (Arm), Alarm Devre Dışı (Disarm),
Evde alarm(Home Arm) tuşlarından birine basın. Durum Led’i aşağıdaki
şekilde yanıt verecektir
[Alarm Devrede] (Arm) : Kırmızı
[Alarm Devre Dışı ] (Disarm) : Yeşil
[Evde Alarm] ( Home Arm) : Mavi
Not: Alarm şifresi Ana Panele girdiğiniz şifredir. Uygulama üzerinden
değiştirilebilir.
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RFID etiketi tuş takımına okuttuğunuzda alarmı devre dışı bırakacaktır.
(RFID etiketin önceden tanıtılmış olması gerekiyor)

SOS

Sık Sorulan Sorular (FAQ)
Problem

Sebep

Çözüm

SOS, Panik Durumunda Tuş Takımı durum LED’i kırmızı yanıp sönecek ve
1 dakika boyunca alarm verecektir.

Düşük Batarya

Güç adaptörünü tuş takımına bağlayarak pili şarj
edin. Eğer sorun devam eder ise yetkili servise
başvurun

Eldiven giyilmesi

Eldivenleri çıkarıp tekrar deneyin.

Tuş Takımı işlem
yapmıyor

Bakım ve Onarım
Kullanıcı Notları:
• Tuş Takımı kullanılmadan önce ana panel ile eşleştirilmelidir.
• Tuş Takımının adaptör ile kullanılması sinyal mesafesini arttırıcı özellik gösterir.

Tuş takımı
ana panel ile
eşleştirilemiyor.

Ana panelin açık olduğuna ve uygulama ile
Alarm sisteminden cevap eşleştirildiğinden emin olun. Cihazın ana panel
alınamıyor.
kablosuz RF sinyal menzilinde olduğunda emin
olun.

• Kullanmadan önce pilin takıldığından emin olun.
• Tuş takımı suya ve neme karşı dayanıklı değildir, lütfen kuru, serin ve gölge bir yere yerleştirin.
• Tuş takımını ısıtıcı, klima, mikrodalga fırın gibi ısı ve manyetik elektrik üreten cihazlardan uzakta
konumlandırın.
• Yerel düzenlemelere göre tuş takımını geri dönüşüme gönderin.
• Profesyonel bir teknisyen değilseniz Tuş Takımını açmayın ve parçalarına ayırmayın.

Bakım:
• Cihaz üzerindeki toz, nem ve parmak izlerini kuru, temiz ve yumuşak bir bez ile silebilirsiniz.
• Tuş takımı üzerine bulaşan lekeleri seyreltilmiş alkalin deterjanlı bez ile silip kuru yumuşak bir
bez ile kurulayın.
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RFID etiket ile
alarm devre dışı
bırakılamıyor.
Alarm Devrede
Alarm Devre
Dışı
Evde Alarm
Hata

RFID etiket sistem ile
eşleştirilmemiş.

RFID tuş takımını uygulama üzerinden alarm
sistemine tanıtın

Tuş takımı uyku modunda

Tuş takımı üzerinde herhangi bir tuşa basın.

Yanlış alarm şifresi

Lütfen doğru alarm şifresini girin. Alarm şifresi
uygulama üzerinden güncellenebilir.
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