راهنمای راه اندازی چشم بیسیم TK-40
-1معرفی:
ایي هدل چشن َّشوٌد هادٍى قرهس بِ صَرت هستقل عول هی ًوایدٍ از ٍیژگی ّای برجستِ آى ایي است کِ قابل حول هی باشد  .دارای هد  Alarm ٍ Chimeبَدُ ٍ
قابل استفادُ در هٌازل ٍ هسافرت ّا ٍ ادارُ هی باشد ٍ ّوچٌیي داری حافظِ جْت هشاّدُ برٍز آالرم در صَرت ًبَدى در هحل هی باشد.
-2مشخصات فنی:

مدل

TK-40

ولتاژ مصرفی

9 VDC

جریان مصرفی

Alarm≤50μA

فاصله عملکرد

˚10 m; 130

باطری داخلی
شدت صدای آالرم
دمای کاری

）1* 9VDC（6LF22
80dB@1m
℃0℃~+50

Model No.
Operating Voltage
Current consumption
Detection distance
Built-in battery
Alar sound pressure
Working Temp.

-3نصب و را ه انذازی:
جْت ًصب هی تَاًید چشوی را رٍی هیس قرار دادُ یا رٍی دیَار ًصب کٌید .حداکثر برد قابل کشف  10هتر در شرایط ایدُ ال هی باشد ٍ زاٍیِ دید چشوی ˚ 130است.
باتری را داخل چشوی قرار هی دّید چشوی رٍشي شدُ ٍلی در هد  OFFقرار دارد کِ هی تَاًید با زدى دکوِ  CHIMEیا  Alarmهد چشوی را تغییر دّید.
 -4معرفی مذ های مختلف:
 : OFFهد خاهَش بَدى چشوی  /چک کردى حافظِ
 : CHIMEقرار گرفتي چشوی در هد  / Ding-Dongجْت ٍارد کردى کد ٍ برًاهِ ریسی /چک کردى حافظِ
 : ALARMقرار گرفتي چشوی در هد آالرم با فشردى ایي دکوِ
در هد  Ding-Dongیا ّواى هد ّ CHIMEر بار چشوی در شرایط آالرم قرار گیرد بازر بِ صَرت  Ding-Dongبِ صدا در هی آید.
بعد از فشردى دکوِ  Alarmچشن پس از  15ثاًیِ ٍارد حالت کاری خَد هی شَد ٍ با ّر بار  senseبازر بِ هدت  90ثاًیِ بِ صدا در خَاّد آهد سپس بِ طَر اتَهاتیک
 resetشدُ ٍ در هد  Alarmقرار هی گیرد .اگر در طَل هدت  90ثاًیِ قصد هتَقف کردى صدای بازر را داشتِ باشید باید کد تٌظین شدُ را ٍارد ًوایید کِ در ایي صَرت
بازر هتَقف شدُ ٍ چشوی ٍارد هد  OFFهی گردد کِ باید هجدد چشوی را در هد آالرم قرار دّید.
 -5تنظیم کذ:
چشوی را در هد  CHIMEقرار دادُ ٍ سپس کد  1111را ٍارد هی ًوایید  LEDرٍی چشوی بِ صَرت چشوک زى در خَاّد آهد سپس دکوِ  PRO.را بفشارید LED
خاهَش خَاّد شد حال کد  4رقوی هَرد ًظر خَد را ٍارد ًوایید ( 10ثاًیِ برای ایي کار زهاى دارید) بازر بَق هوتد کَتاّی خَاّد زد ٍ کد ثبت خَاّد شد.
جْت تغییر کد  :در هد  CHIMEکد قبلی را ٍارد کردُ  LEDچشوک زى خَاّد شد سپس دکوِ  PRO.را بفشارید  LEDخاهَش هی شَد حال کد جدید را ٍارد ًوایید
بازر بَق هوتد کَتاّی زدُ ٍ کد جدید ثبت هی گردد.
در صَرتی کِ کد را فراهَش کردُ اید باتری را بِ هدت  6ثاًیِ خارج کردُ ٍ دٍبارُ ٍصل ًوایید.
-6چک کردن حافظه:
جْت چک کردى حافظِ در هد  OFFیا  CHIMEدکوِ  LATCHرا بفشارید رٍشي شدى  LEDبِ هعٌای برٍز آالرم هی باشد .زهاًی کِ چشوی هجدد در هد آالرم قرار
گیرد حافظِ بِ صَرت اتَهاتیک پاک خَاّد شد.

