KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖRÜ
SS-168

Tanıtma ve Kullanma
Kılavuzu

DİKKAT! LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ.
Bu kullanıcı kılavuzu duman dedektörünüzün kurulumu ve kullanımı ile ilgili önemli
bilgiler içermektedir. Kuruluma başlamadan tamamını okuyunuz ve ilerideki
başvurularınız için saklayınız.
Teknik Özellikleri :
Enerji Kaynağı

: 9VDC

Çalışma Akımı

: 10uA (normal) and 20-50mA(alarm anında)

Duman Hassasiyeti

: 0.81-1.42%

Çalışma Isısı

: 40°F-100°F(4ºC - 38ºC)

Nem

: 10%-90%

Siren

: 85dB ∼ 3m

Konum :
Duman dedektörünüz acil durum olabilecek her mekana konulabilir. Çok dar dolaplar,
banyolar ve bitmemiş tavan arası haricinde tüm yaşam alanlarında kullanılabilir.
Salon, oturma ve yemek odaları, yatak odaları, mutfak, ambar, büro, işyeri ve tüm
geçiş hollerinde kullanılması tavsiye olunur.
UYARI : Araştırmalar uygun monte edilmiş ve kullanılan ek alarmların zamanında bir
uyarı almada kayda değer bir artışa yol açtığına işaret etmektedir. Maksimum
korunma için banyo hariç her yaşam alanına bir duman dedektörü takmanızı öneririz.

Konulmaması Gereken Alanlar :
Sıcaklığın 4°C nin altına düşebileceği veya 40°C nin üzerine çıkabileceği alanlar.
Çok nemli alanlar, banyolar. (Nem ve buhar hatalı alarma neden olabilir)
Çok uzun süre havasız kalabilecek alanlar. (dolap vs)
Garajlar (Araç egzosları hatalı alarma neden olabilir)
Çok yüksek hava sirkülasyonu olan alanlar.
Çok tozlu ve kirli ortamlar.

KURULUM :
Cihazın konulacağı yeri seçiniz. Cihazın altındaki montaj plakasını çıkarıp iki delikten
bir kalem aracılığı ile takılacak duvar veya tavana işaretleme yapınız. İşaretlediğiniz
noktalarda maktap ile delik açınız. Açtığınız deliklere dübel koyarak montaj plakasını
vidalayınız. 9V luk pili açıp yuvasına yerleştiriniz. Dedektörü montaj plasının üzerine
oturtup kilitlenmesi için saat yönünde çeviriniz. Cihazınızı üzerindeki test düğmesine
basarak test edebilirsiniz.
ÇALIŞMA :
Dedektör kurulduğunda üzerindeki LED yaklaşık her dakikada bir yanarak normal
olarak çalışmakta olduğunu belirtir. Yanma zerreleri (yanan zerreler) algıladığında
kuvvetli bir alarm sesi ile çalışmaya başlar ve havadaki zerreler yok olduğunda durur.
SS-168 test düğmesine dahil edilmiş bir özelliğe daha sahiptir. Eğer yemek dumanı
veya zararlı olmayan bir maddeden çıkan duman alarmı çalıştırırsa test düğmesine 1
kere basılarak 10 dakika için dedektör sessizleştirilebilir. Eğer 10 dakika içinde
duman miktarında bir artış olursa alarm yine devreye girecektir. Duman miktarında bir
artış olmazsa 10 dakika bitiminde dedektörünüz normal çalışmasına devam
edecektir.
TEST :
Dedektörünüzün düzgün çalışmasını sağlamak amacıyla haftada bir test etmeniz
önerilmektedir. Test düğmesine 3 saniye basılı tuttuğunuzda alarm çalmaya
başlayacak ve alarm süresince LED hızlıca yanıp sönecektir. Bu alarmınızın normal
çalışmakta olduğuna işaret eder. Ayrıca dedektöre duman vererek de çalışmasını
test edebilirsiniz.
BAKIM :
Cihaz mümkün olduğunca bakıma ihtiyaç göstermeyecek şekilde dizayn edilmiştir.
Ancak birkaç küçük uygulama ile düzgün olarak uzun süre çalışmasını temin
edebilirsiniz.
Haftada bir kez test etmek, üzerinde toz mevcutsa ayda bir kez yumuşak bir fırça ucu
ile tozunu almak ve bu işlemden sonra test etmek, sıvı temizliyiciler ile temizlememek
(sıvı temizliyiciler cihaza zarar verebilirler)
Dedektörünüz her dakikada bir kısa bir sinyal sesi veriyorsa içindeki 9V pil zayıflamış
demektir, pili en kısa zamanda yenisi ile değiştiriniz.
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, duman dedektörünün 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
: SS-168 Duman Dedektörü
: 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.

