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1. Giriş
NTA-KPW11 kablosuz çift yönlü LCD tuş takımıdır.
Dokunmatik kablosuz iki yönlü kontrolü (RFID kart devreden
çıkarma fonksiyonunu) destekler, güzel ve yeni bir tasarıma sahiptir, istikrarlı
performansı vardır. Bunu, şirketimizin kablosuz alarmını
kontrol etmek, uzaktaki sunucuyu arşivlemek ve ana işleve sahip olan bilgi
senkronizasyonunu devredeye al,devre dışı bırak işlemi (bu noktanın iki yönlü
modda çalışması gerekir) için kullanabilirsiniz.
2. Özellikler
Model no: NTA-KPW11
Çalışma gerilimi: 3.7 [V] / 1600 [mA]
Kapanma akımı: <10 [uA]
Çalışma akımı: <90 [mA]
Şarj akımı: <500 [mA]
Kablosuz yayın mesafesi: 100 [M] (açık alanda)
Kullanıcı şifresi: 1234 (4 kullanıcı şifresi destekler)
Admin şifresi: 987699
Batarya bekleme süresi: 6-8 saat
Güç tasarruf modu: 30 dakikada otomatik kapama(hiç işlem yapılmazsa)
Uyandırma tuşu: Kapı zili moduna girmek için kısa basın.Uyku modundan çıkmak için uzun basın,
LCD açılacaktır.
Keypad düşük gerilim: Keypad gerilimi 3.7 [V]'tan düşük olduğunda, düşük gerilim ikonu yanacaktır.
Bu ikon yandığı zaman RFID fonksiyonu devre dışı kalır.

3. Tuş işlemleri

LCD Ekranı RFID Algılama alanı

Geri/onay tuşu: Geri için *, onay için #
Devreye alma: Devrede tuşuna basınız.
Devreden çıkarma: Kullanıcı şifresini girin ve devre
dışı tuşuna basınız
Evdeyim modu: Evdeyim tuşuna basınız.
ACİL: Acil butonuna 3 sn. basılı tutun, keypad sinyal verecektir.
Alarm paneli ACİL durumu rapor edecektir.(Keypad'i
panele tanıtınız.)
Güç Açık/Kapalı: Uyandırma tuşuna 3 sn. basın, keypad
açılacaktır. İşlemi tekrarlarsanız kapanacaktır.
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4. Sistem seçenekleri
ACİL butonuna 3 sn. basılı tutun, keypad açılacaktır. * tuşuna 3 sn. basın, sistem şifresini giriniz.
(987699) ve sonra da # tuşlayın.
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5. Alarm paneline tanıtma işlemi
Kablolu keypadden kumanda tanıtma moduna giriş yapınız, 012345*0#6001# (1. kumandanın yerine ekleme
yapıyorum) keypadden devreye alma tuşuna basınız, sinyal alındığında tekrar # tuşlanır.(Lütfen panelin kullanım
talimatlarına uyunuz.)
6. Temizlik ve bakım
Kirlendiği zaman nemli bezle temizleyiniz. Lütfen temizlerken su kullanmayınız. Bu keypede zarar verebilir.
7. Ürün sınırlandırması
Ürün performansı yüksek stabiliiteye sahiptir. Fakat bazı nedenlerden dolayı sorun yaşayabilirsiniz.
1. Kapsama alanı dışında olabilir, kontrol ediniz.
2. Sıklıkla test ediniz ve arıza varsa önlem alınız.
3. Gerilim kararsızsa veya sorunluysa hata sinyali oluşur.
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