KABLOSUZ KAPI / PENCERE SENSÖRÜ
KS-21AW

Tanıtma ve Kullanma
Kılavuzu

DİKKAT! LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ.
Bu kullanıcı kılavuzu kapı/pencere sensörünüzün kurulumu ve kullanımı ile ilgili
önemli bilgiler içermektedir. Kuruluma başlamadan tamamını okuyunuz ve ilerideki
başvurularınız için saklayınız.

1.Tanıtım
KS-20BW kablosuz kapı/pencere sensörü iki parçadan oluşur. Parçalar
birbirinden ayrıldığı zaman alarm paneline alarm sinyali gönderir. Kapı sensörü
düşük güç ikazlı ve mikro güç tüketimlidir. Kablosuz verici SAWF uyumludur. Bu
daha istikrarlı çalışmayı sağlar. Açık alanda verici 250m ye kadar sinyal
gönderebilir.

2. Montaj :
Kapı sensörü ve mıktanıstan, yapışkan etiket üzerindeki kağıdı çıkarınız. Sensör
ve mıknatısı uygun bir yere yapıştırınız. Kapı sensörünün anteninin dikey
durumda olduğundan emin olunuz.

3. Dikkat Edilecek Hususlar :
1. Mıknatıslı parça hareket edebilen kapı ya da pencereye monte edilmelidir.
Örneğin, mıknatıslı
parçayı hareket edebilen bir yere ve sensörü sabit bir yere monte ediniz.
2. Mıknatıslı parça ve sensör arasındaki mesafe 10mm’den fazla olmamalıdır.
3. Kablosuz vericinin aktif olduğundan emin olmak için lütfen anteni dışarı doğru
çekiniz.
4. Lütfen düşük güç göstergesi kırmızı yandığı zaman pilleri değiştiriniz.

4. Kullanım Özellikleri :
1. Verici Kod Bağlantı Teli: Kablosuz kodu bağlantı yeri ile değiştirmek için
kullanılır.
2. Mıknatıslı Parça: Alarmı gerçekleştirmek üzere sensör ile birlikte kullanılır.
3. Düşük Güç Göstergesi: Pilin zayıflaması halinde kırmızı ışık yanarak uyarır.
4. Alarm Göstergesi: Alarm halinde sarı ışık yanacaktır.

UYARI : Cihazı asla açmayınız, tamir etmeye çalışmayınız. Bu tip bir durumda yetkili
servis veya ithalatçı ile bağlantı kurunuz.

Sisteme Uyumunun Sağlanması :
GuardSet KS-898A ve KS-206KT Kablosuz Akıllı Alarm Sistemlerinin Kullanma
Kılavuzlarında, kapı/pencere sensörünün sisteme tanıtılması, kodlanması,
fonksiyonel hale getirilmesi konuları açıklanmış bulunmaktadır.
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İTHALATÇI FİRMANIN :
Unvanı
Adresi
Tel
Faks

: PTS GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
: Çınar Cad, 4/2, 34197 Güneşli, İstanbul
: (0212) 451 66 66
: (0212) 451 66 46

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN :
Ünvanı
: ACS İletişim Sistemleri İnş.G.San.Taah.Tic.Ltd.Şti.
Adresi
: Çetin Emeç Bulvarı, 2.Cad.45/6 A.Öveçler-Ankara
Tel
: (0312) 472 62 76

ÜRÜNÜN :
Cinsi
Markası
Modeli
Azami Tamir Süresi

KULLANIM ALANLARI :

: Alarm Sistemi
: GUARDSET
: KS-21AW Kapı/Pencere Sensörü
: 30 iş günü.

Ev, villa, daire, işyeri, ofis, dükkan, market, alışveriş
mağazaları, fabrikalar, küçük sanayi tesisleri, imalathaneler,
klinik, hastane, kamusal alanlar, kamu kurum ve kuruluşları,
sosyal tesisler ve güvenlik ihtiyacı duyulan her tip özel –
kamusal yapıda kullanılabilir.

