TEKSAN
GPRS MODEM

KULLANMA KILAVUZU

Bağlantı şekli
- Tüm bağlantılar yapıldıktan sonra cihaz üzerinde bulunan
(IP) XXX.XXX.XXX.XXX bilgilerini ilgili kişilere bildiriniz.
- Kullanılacak olan hat, Sim Kart konuşma hattı olmalıdır. Data hattı kullanılmamalıdır.
- Cihaza enerji verilmeden önce Sim Kartı takınız. (Sim Kartın güvenlik şifresinin iptal
edildiğinden emin olunuz. Sim Kartın internet servisinin açık olmasına dikkat ediniz.)
- Cihazın anten bağlantısını yapınız.
- Cihaza belirtilen şekilde 12 VDC enerji veriniz.
- Power LED ışığı yanacaktır.
- Cihaz hat aldıktan sonra sinyal LED’leri çekim kuvvetine göre yanar.
- TX2 ve RX2 LED’leri ara ara yanıp söner. Bu, modem ve işlemcinin haberleştiğini gösterir.
- RX2 LED’i yanıyor TX2 LED’i yanmıyorsa servise danışın.
- Network LED’i cihazın internete bağlandığını gösterir. (Bağlantı sırasında)
- SRV LED’i cihazın server’a bağlandığını gösterir. (Bağlantı sırasında)
- TX1, RX1, ACK LED’leri M-Bus cihazı ile haberleştiğini gösterir.
(Server’a bağlantı sırasında)
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Arıza durumları
- Sinyal LED’lerinden soldan ikinci LED yanıp sönüyorsa cihazın içinde bulunan modem
kartı takılı değil veya arızalıdır. Servisi arayınız.
- Power LED’i yanmıyorsa enerjiyi kontrol ediniz.

Taşıma, nakliye ve muhafaza sırasında dikkat edilecek hususlar;
- Taşıma ve nakliye sırasında ürünü mutlaka kutusu ile birlikte taşıyınız. Ürünün kutusu,
ürünü fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya kutusunun üzerine ağır cisimler koymayınız. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.
- Cihazın su ve benzeri sıvılardan korunmasına dikkat ediniz.
- Açıklıklarından ürün içine obje sokmayınız. Ürünün üzerine sıvı dökmeyiniz.
- Cihazınızın içine yabancı madde sokmayınız veya elektrik şokuna neden olabilecek
aletlerle açmaya çalışmayınız.
- Aşırı soğuk veya sıcak (-10~+60oC), üründe deformasyona neden olabilir. Elektronik
devrelerin ömrünü kısaltabilir veya çalışmamasına neden olabilir.

Paket içeriği;
1x GPRS Modem
1x Anten
1x RS232 kablo
12V Adaptör
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