
PCM-1600
16-İstasyon Genişletme Modülü
Pro-CTM ve HPC Kontrol Üniteleri için 
Kurulum Kılavuzu

TÜRKÇE

Pro-C ve HPC Kontrol Üniteleri, 4 istasyonlu bir baz modülüyle birlikte verilir. Ek modüller, 3 istasyon (PCM-300), 
9 istasyon (PCM-900) veya 16 istasyon (PCM-1600) artışlarıyla ayrı ayrı eklenebilir. Toplamda, sistem 
23 istasyona kadar genişletilebilir.

NOT: Kontrol ünitenizi sırasıyla PCM-900 veya PCM-1600 ile 16 veya 23 istasyona genişletmek için, ilk 
genişletme yuvasına (istasyonlar 5–7) bir PCM-300 takın. Ardından PCM-900 veya PCM-1600'ü üstteki 
ikinci genişletme yuvasına takın. Bu modüller başka herhangi bir istasyon çıkış yuvasına sığmayacak veya 
çalışmayacaktır.

PCM Modüllerini Takma
1. “Güç Kilidi”'ni “Güç Kapalı” (açık) konumuna kaydırın. Ek istasyon modüllerini uygun çıkış yuvalarına takın.

2. Tüm modüller takıldıktan sonra, modülleri kontrol etmek ve kontrol ünitesine sabitlemek için “Güç Kilidi”'ni 
“Güç Açık” (kilitli) konumuna kaydırın.

3. Kontrol Ünitesi, doğru sayıda istasyonu otomatik olarak tanıyacaktır. Bazı durumlarda, ara yüzün arkasındaki 
sıfırlama (reset) düğmesine (yalnızca Pro-C modelleri) basmak veya kontrol ünitesine güç vermek gerekebilir.
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FCC Uyumluluk Bildirimi
Bu aygıt FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı bir etkileşim oluşturmayacaktır.

2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek etkileşimler dahil olmak üzere aldığı tüm etkileşimleri 
kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital aygıt sınırlamalarına 
uygun olduğu tespit edilmiştir.  Bu sınırlar, konut kurulumlarında zararlı parazitlere karşı makul koruma 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara 
uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir 
kurulumda parazit olmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, aygıtı kapatıp açarak belirlenebilen radyo 
veya televizyon alımında zararlı parazite neden oluyorsa, aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak 
paraziti düzeltmeye çalışmanız önerilir:

• Alıcı anteni başka yöne çevirin veya başka yere yerleştirin.

• Donanım ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

• Aygıtı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın.

• Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TC teknisyenine danışın.

Hunter Industries tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu cihazı 
çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Gerekirse, ek öneriler için Hunter Industries temsilcisine veya deneyimli bir 
radyo/televizyon teknisyenine danışın.

Avrupa Direktiflerine Uygunluk Belgesi
Hunter Industries, 16 İstasyonlu PCM-1600 Genişletme Modülünün 2014/30/EU "elektromanyetik uyumluluk" 
ve 2014/35/EC "düşük voltaj" Avrupa Direktiflerinin standartlarına uygun olduğunu beyan eder.

Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada (ISED) Uyumluluk Bildirimi
Bu aygıt, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'lerine uyan lisanstan muaf 
vericileri/alıcıları içerir.

Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı bir parazit oluşturmayacaktır ve

2. Bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere aldığı tüm parazitleri kabul 
etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes:

1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Sorun Giderme
Kurulum ipuçları, kontrol ünitesi programlama ve daha fazlası dahil olmak üzere ürününüz hakkında daha 
yararlı bilgiler bulun.

http://hunter.info/proc
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