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Zigbee Control
Alarm System

Sensörlü kapı veya pencere açıldığında sizi bilgilendiren ve alarmı tetikleyen 

güvenlik için önemli cihazlarımızdandır.

Kapı veya Pencereden herhangi biri açılırsa alarmı tetikleyerek sizi bilgilendirir.

Tamper fonksiyonu ile zorla çıkarılırsa ve kırılırsada sizi bilgilendirir

Kurulumu çok kolaydır,bütün kapı ve pencerelere monte edilebilir.

LED IŞIKLARIN ANLAMI

1 ayar tuşu 

Kırmızı ve Yeşil iki Led bulunmaktadır.

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:

Çalışma modunda,Kırmızı ve yeşil led aynı anda 10 saniyede bir 5 kez flaş 

yapıyorsa pil bitmek üzeredir

Çalışma modunda,Ayar tuşuna bastığınızda kırmızı led bir kez yanıp söner 

ve gatewaye SOS alarmı gönderir

Cihazınız ağa bağlanmamışsa veya ağdan kopmuşsa kırmızı ve yeşil led aynı 

anda 3 kez yanıp söner.

KABLOSUZ KAPI/PENCERE SENSÖRÜ
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ÜRÜN EBATI VE AKSESUARLARI

SİSTEM PARAMETRELERİ

Voltaj:                                               DC3V (CR2450 / 3.0 V pil)

Bekleme akımı:                               ≤3uA

Çalışma akımı:                                 ≤15mA

iletim gücü:                                      <20dBm

Ağ zigbee mesafesi                          ≤150m (açık alanda)

Zigbee kablosuz standartları:        IEEE 802.15.4

Çalışma nemi:                                  MAX% 95 RH

Çalışma Sıcaklığı aralığı:                 -10 ° C ~ 50 ° C

Algılama mesafesi:                          ≥20mm
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1.LED göstergesi ve Ayar tuşu

2.Tamper tuşu 

3. Pil



Cihazın ayarlarını yapmanız için:

Kutunun arka kapağını düz tornavida yardımı ile veya tırnağınızı kullanarak 

dikkatlice ortadaki yuvaya bastırarak açın.

Pilin arasındaki parçayı çıkararak pili aktif edin.ve kutuyu tekrar kapatın.

Cihazın üstündeki şeffaf tuşa basarak ve led uyarılarını takip ederek cihazın 

ayarlarını kolaylıka yapabilirsiniz.

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)

Fabrika Ayarları

Cihaz üzerindeki ayar tuşuna yeşil led yanana kadar basın.

yeşil led uzun yanmaya başladığında 10 kez peşpeşe 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.

Tamper fonksiyonu sadece güvenlik sistemi devreye girdiğinde çalışır.

CİHAZ KULLANIMIPİL DEĞİŞİMİ

Cihaz Montajı

Cihazı kutu içerisinden çıkan çift taraflı 3M etiketi veya vidalar ile monte 

edebilirsiniz.
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