
 DC3V (CR17450 / 3.0 V pil)Voltaj:

≤3uA

≥85dB(1m)

Ağ zigbee mesafesi

Alarm sesi:

≤25mAÇalışma akımı:

 ≤150m (açık alanda)

Zigbee Control
Alarm System

Zigbee kablosuz 
IEEE 802.15.4

116mm

116mm 42mm

Çalışma nemi: MAX 95%RH

-10°C~50°C

Boyutu: 116x1116x42mm

Hopörler

Alarm modu:

Alarm değeri 



Cihazın ayarlarını yapmanız için:
Kutunun ön kapağında bulunan kapağı hafifce geriye doğru çekerek açın 
Pilin arasındaki parçayı çıkararak pili aktif edin ve kapağı geri takın.
Cihazın önün kısmında sağ tarafta bulunan şeffaf ayar tuşuna basarak 
cihazı aktif edin

Kurulum notları:
Dumansız bir ortama, tozdan uzak bir yere, su buharı olmayan yerlere 
monte etmelisiniz

Ağa bağlanma
Ayar tuşuna yeşil led yanana kadar basılı tutun.
Led devamlı yanmaya başladığında bir kez basın bırakın(bastığınızda yeşil 
led bir kez yanıp söner yapar).
Daha sonra tekrar ayar tuşuna yeşil led yanana kadar basılı tutun(Yeşil led 
ağ aramaya başladığında durmadan flaş yapar bağlantı sağlandığında 3 kez 
yavaş flaş yapar ve söner,bağlantı başarılı demektir)

Not:Cihazı ağa bağlamak için öncelikle Gateway cihazınızın üzerindeki ayar 
tuşunu kullanarak ağa bağlanma özelliğini aktif etmeniz gerekmektedir.

Fabrika Ayarları
Cihaz üzerindeki ayar tuşuna yeşil led yanana kadar basın.
yeşil led uzun yanmaya başladığında 10 kez tekrar ayar tuşa basın(her 
bastığınızdan led yanıp sönecek)
sonra ayar tuşunu basılı tutun led 3 kez yanıp sönecek cihazınız fabrika 
ayarlarına dönmüş olacak.

Not: tuşa işlem sırasında 10 kezden daha az veya daha fazla basarsanız yeşil 
led hızlı hızlı 5 kez yanıp söner işlem başarısız anlamına gelir.Daha sonra 
tekrar 10 kez basarak işleme devam edebilirsiniz.

Not:Cihazınız fabrikadan çıktığında ağ ayarları yapılmamıştır,Cihazınını ağa 
bağladıktan sonra kullanabilirsiniz.

Duman dedektöründe kırmızı ve yeşil 2 çeşit led vardır

Kırmızı Led Anlamı:

Çalışma modunda,Kırmızı led devamlı flaş yapıyorsa veya devamlı yanıyorsa 

Alarm olduğu anlamına gelir.

Yeşil Led Anlamı:

1.Çalışma modunda,Yeşil led bir kez yanıp sönüyorsa cihazın çalıştığını gösterir.

2.Çalışma modunda,Ayar tuşuna 3 saniye bastığınızda Yeşil led devamlı 

    yanmaya başlar ayar moduna girdiğinizi gösterir.

3.Ayar modunda,Yeşil led 5 kez hızlıca yanıp sönüyorsa,tuş hatası, veya geçersiz

    komutu gösterir;

4.Ayar modunda,Yeşil led 2 kez yanıp sönüyorsa,komut aldığını gösterir.

5.Ayar modunda,Yeşil led hiç durmadan devamlı yanıp sönüyorsa,ağ aramaya 

    ve otomatik ağa bağlanmaya çalışıyordur,Ağa bağlandığında yeşil led 3 kez 

    yanıp söndüğünde ağa bağlantı gerçekleşmiştir demektir.

Kırmızı ve Yeşil led aynı anda yandığında ne anlama gelir:

Cihazınız ağa bağlanmamışsa veya ağdan kopmuşsa kırmızı ve yeşil led aynı 

anda 3 kez yanıp söner.

Ayar tuşuna bir kez bastığınızda kırmızı led 3 kez flaş yapar ve 3 kez alarm 

sesi verir,cihazın aktif olduğunu test etmiş olursunuz.

SHENZHEN VIDEOCOM ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.LTD.

5th.Floor East 2nd.Building, Peng Teng Da  Industrial Park,
HuarongRd.Longhua, Bao an District Shenzhen CHINA

VIDEOCOM ELEKTRONIK VE BILGISAYAR SISTEMLERI A.S.

Ivedik OSB 1419.Cad. No:72 06370 Y.Mahalle Ankara TURKIYE

VIDEOCOM-UK ELECTRONICS AND SOFTWARE LTD.

Unit 2, Little Britain House, Alma Road, Chesham, 
Buckinghamshire, HP5 3HB London, United Kingdom

Headquarter 

Distributor 

Factory 

İLETİŞİM BİLGİLERİ


