KABLOSUZ TUŞ TAKIMI
KS-31A

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

DİKKAT! LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ.
Bu kullanıcı kılavuzu kablosuz tuş takımınızın kurulumu ve kullanımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kuruluma
başlamadan tamamını okuyunuz ve ilerideki başvurularınız için saklayınız.
Kablosuz Tuş Takımı mikro-güç tüketimi tasarımına ait yönetim çekirdeğini benimser ve kablosuz alarm sistemlerimiz
ile bir arada düzenlenebilir. Kablosuz Tuş Takımı şifre ile alarmın devreye alınmasını, devre dışı bırakılmasını ve Acil
Durum Alarmı özelliklerini hayata geçirir ve çok sayıda kullanıcıyı destekler.
Teknik Özellikleri:
• Güç Kaynağı
• Hazır Bekleme Akımı
• Çalışma Akımı
• Pil Ömrü
• Frekans
• Çalışma Uzaklığı
• Boyut
• Ağırlık

: 1 adet 3.6V lityum pil
: ≤ 8uA
: ≤ 12mA
: 1 ~ 2 yıl
: 433.92MHZ ± 75KHZ
: ≥ 300metre (açık alan)
: 130mm x 90mm x 28mm
: 200 gram (piller ile beraber)

1- Tonun Çıkış Deliği: Alarm sesinin dışarı çıkışı için kullanılır. Deliği bloke etmekten sakının.
2- Karıştırma ve Anti-Mobil Anahtarı: Genel olarak, dokunmatik tablet devreyi kapatır. Bu zorlanarak bozulduğunda
veya tuş takımı hareket ettirildiğinde, dokunmatik tablet yanıtı sektirecektir. Olay yeri alarmını başlatacaktır ve
kablosuz alarm sinyalini yayacaktır.
3- Reset (Sıfırlama) Anahtarı: Şifrenin unutulması durumunda, kullanıcılar Reset Anahtarını ‘’ON (Açık)’’ durumuna
getirebilir. Tekrar açık duruma getirilir. Bu zamanda, Alarm Ünitesi devamlı olarak alarm sesi verir ki bunun anlamı
şifrenin fabrikada varsayılana göre yeni olduğudur. Bu adımdan sonra, Reset Anahtarı ‘’OFF (Kapalı)’’ durumuna
getirilir ki bu varsayılan durumudur ve operasyonel duruma tekrar girilir.
4- Pil Kutusu: Pilleri yerleştirmek ve sisteme güç temin etmek için kullanılır. (Not: Pil uzun zaman kullanılmamış ise,
sistem tekrar ilk defa açık duruma getirildiğinde düşük voltaj ikazı verecektir. Bu durum, alt-lityum pillerin uzun
zaman süresi ile atıl kalmasının meydana getirdiği bir durumdur. Piller kendilerini yenileyene kadar pilleri sıfırlayın
ve bu eylemi tekrarlayın.
Fonksiyon Açıklamaları
1- Ses ve Işık Gösterim
* Güç-Açık durumunun Kendi Kendine Testi: Güç açık durumda iken, Tuş Takımı kendi kendine test yapmaya
başlar. Cihaz uyarı sesi verir. Bu sırada, güç göstergesi iki kere yanıp söner.
* Arka Işık: Bu ışık hazır bekleme durumunda kapalıdır. Herhangi bir butona basılınca arka ışık açık duruma gelir.
30 saniye süre ile işlem yapılmayınca otomatik olarak kapanır.
* Güç Göstergesi: Operasyon sırasında açıktır ve hazır bekleme durumunda ise kapalıdır. Düşük güç durumunda,
güç göstergesi her 2 saniyede bir yanıp söner ve aynı zamanda 1 dakikada kullanıcının pilleri değiştirmesi için 2
uzun uyarı sinyali verir.
* Yayımlama/Kilit Göstergesi: Tuş takımı kablosuz sinyal verince gösterge ışığı 2 saniye süre ile yanacaktır. Şifre
ardarda dokuz kere yanlış olarak girilir ise, tuş takımı otomatik olarak kilitlenecek ve kablosuz alarm sinyalini
verecektir. Ayrıca, Yayımlama/Kilit Göstergesi yine de açık (ON) durumda olacaktır. Bu sırada, tuş takımı 30
saniye süre ile devamlı ikaz sesi verecektir.

Bu durumda tuş takımı kendisini 3 dakika için kilitleyecektir. Bu sürede, tuş takımına herhangi bir giriş
yapılamayacaktır ve tuş takımı 3 dakikadan sonra normal durumuna gelene kadar kullanılamayacaktır. Bundan
sonra, Yayımlama/Kilit Göstergesi kapalı (OFF) durumunda olacaktır.
Ton Göstergesi
Bir adet kısa uyarı sinyali
4 adet kısa uyarı sinyali
Bir adet uzun uyarı sinyali
2 adet kısa uyarı sinyali
Devamlı uyarı sinyali

Açıklama
Etkin operasyon
Doğru programlama ve devreden çıkarma gösterimi
Devreye alma, Şifrenin kabulü ve uzun basış etkin
Yanlış programlama ve doğru olmayan şifre
Kurcalama tetiklenmiştir. Şifre sürekli yanlış girilmiştir, Acil durum tuşu tetiklenmiştir.

Fonksiyon Operasyonu
* Uzak Alarm (Alarm Devrede/dışarıda): ‘’
* Ev Alarmı (Alarm Devrede/evde): ‘’

’’ tuşuna 3 saniye uzun basınız

’’ tuşuna 3 saniye uzun basınız

* Alarmı Devre Dışı Bırakma: [Kullanıcının Şifresi] + ‘’
* Acil Durum: ‘’

’’

’’ tuşuna 1 saniye basınız

* Kullanıcının Şifresi: Varsayılan Şifreler şu şekildedir.
I. Kullanıcı: 1111; II. Kullanıcı: 2222; III. Kullanıcı 3333; IV. Kullanıcı: 4444; V. Kullanıcı 5555.
* Şifrenin Değiştirilmesi: [ * ] + [Eski Şifre] # + [Yeni Şifre] [Yeni Şifre] #
Açıklama: ’’ * ‘’ tuşuna 3 saniye uzun basınız. Bir uzun uyarı sinyali duyulduğunda eski şifre girilir ve # tuşuna basılır.
Daha sonra yeni şifre iki kez girilerek yeniden # tuşuna basılır. 4 adet kısa uyarı sinyali işitilirse giriş başarılıdır. Eğer
2 adet uzun uyarı sinyali duyulur ise şifre değiştirilmesinde başarısızlık meydana gelmiştir. Bunun muhtemel sebebi
şifre girişindeki tutarsızlıktır veya yeni şifre eskilerini tekrarlamaktadır.
* Yanlış girişi iptal etmek için ‘’ * ‘’ tuşuna basılır.
* Kayıt Kodu
I. Kullanıcı ‘I

’ Butonuna 3 saniye basabilir

II. Kullanıcı ‘II

’ Butonuna 3 saniye basabilir

III. Kullanıcı ‘III

’ Butonuna 3 saniye basabilir

IV. Kullanıcı ‘IV

’ Butonuna 3 saniye basabilir

V. Kullanıcı ‘V

’ Butonuna 3 saniye basabilir

Açıklama: Alarm panelinizin kullanıcı kılavuzu ile koordineli olarak çalıştırılır ve uzaktan kumandaların kayıt kodu
girilir. Bundan sonra, tuş takımı yukarıda açıklaması yapılan şekillerde tetiklenir. Böylece cihaz alarm ünitesine
kablosuz sinyal kodu aracılığı ile kayıt olur.
Not: I. kullanıcı alarm sisteminin kablosuz kodunu öğrenmelidir, aksi takdirde sistem tuş takımının ‘’
‘’Kurcalama alarmı’’ özelliklerini tanımaz.
Montaj

Plakayı vidalar ile sıkmak için bir yıldız tornavida kullanılır.
Piller (+) ve (-) yönleri doğru olarak pil bölümüne konur ve kapağı kapatılır.
Tuş takımının plaka askıları askı yuvalarına takılır, bundan sonra aşağı doğru çekilerek yerine oturtulur.
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İTHALATÇI FİRMANIN :
Unvanı
Adresi
Tel
Faks

: CAMP34 Müzik Film Dağıtım Ticaret A.Ş.
: Kirazlı Mah. Cahit Sıtkı Tarancı Cad. No:82 Bağcılar İstanbul
: (0212) 850 2288
: (0212) 651 6606

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN :
Ünvanı
: ACS Tek. Sis. İmalat İnş. Taah.Tic.Ltd.Şti.
Adresi
: Çetin Emeç Bulvarı, 1065.Cad. No:51/12 A.Öveçler-Ankara
Tel
: (0312) 472 62 76

ÜRÜNÜN :
Cinsi
Markası
Modeli
Azami Tamir Süresi

: Alarm Sistemi
: GUARDSET
: KS-31A Kablosuz Tuş Takımı
: 20 iş günü.

TC GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI, TÜKETİCİNİN
KORUNMASI VE PİYASA
GÖZETİMİ GENEL MÜDÜR.
TARAFINDAN TESPİT
EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ : 7 YIL

KULLANIM ALANLARI

: 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.

