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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο GSC-D026 είναι ο νέος, ασύρματος αισθητήρας - ανιχνευτής πόρτας. Έχει άμεση 

ανίχνευση ON/OFF παραθύρων με νέο σχεδιασμό και εμφάνιση, και απαλές γραμμές που 

μπορούν να ταιριάξουν τέλεια με την διακόσμηση του σπιτιού. Ο αισθητήρας πόρτας είναι 

συνδεδεμένος με την κεντρική μονάδα συναγερμού με ρύθμιση κωδικού, στην οποία ο 

χρήστης προγραμματίζει τον κωδικό διεύθυνσης, που είναι μοναδικός για την συσκευή, 

στην κεντρική μονάδα. Ο ανιχνευτής ενεργοποιείται από τον διαχωρισμό μεταξύ των δύο 

κομματιών, οπότε όταν η απόσταση μεταξύ του μαγνήτη και του πομπού είναι μεγαλύτερη 

ή ίση με 1 cm, ο πομπός στέλνει σήμα συναγερμού στην κεντρική μονάδα για να αποτρέψει 

εισβολείς που προσπαθούν να εισχωρήσουν στον χώρο από πόρτες και παράθυρα. 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

Λειτουργία Συναγερμού Διαχωρισμού Αισθητήρα Πόρτας: Όταν ο Α (πομπός) διαχωριστεί 

με τον Β (μαγνήτης), θα αναβοσβήσει το φως για 1 δευτερόλεπτο και θα στείλει άμεσα 

σήμα στην κεντρική μονάδα συναγερμού. 

Λειτουργία Υπενθύμισης Χαμηλής μπαταρίας: Όταν ο ασύρματος αισθητήρας πόρτας έχει 

χαμηλή μπαταρία, θα αναβοσβήνει το φως κάθε 3 δευτερόλεπτα και θα στέλνει σήμα 

χαμηλής μπαταρίας στην κεντρική μονάδα. Η κεντρική μονάδα θα σας ειδοποιήσει με 

φωνητική οδηγία «Η Ζώνη ΧΧ έχει χαμηλή μπαταρία», για να αλλάξετε μπαταρία. 
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Λειτουργία προστασίας παραβίασης: Υπάρχει ένα κουμπί παραβίασης στο πίσω μέρος του 

Α (πομπός). Όταν αφαιρεθεί ο πομπός από την θέση του, θα ενεργοποιηθεί αυτό το κουμπί, 

θα αναβοσβήσει το φως για 1 δευτερόλεπτο και θα στείλει άμεσα σήμα στην κεντρική 

μονάδα συναγερμού. 

Λειτουργία Υπενθύμισης Ανοιχτής Πόρτας: Όταν ο αισθητήρας πόρτας είναι σε κατάσταση 

διαχωρισμού δεν μπορεί να οπλιστεί ο συναγερμός. Εάν επιχειρήσετε να οπλίσετε το 

σύστημα, η κεντρική μονάδα θα σας ειδοποιήσει με φωνητική οδηγία «Η Ζώνη ΧΧ είναι 

ανοιχτή» για να σας υπενθυμίσει ότι η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.  

Σημείωση: Εάν είναι επιτυχημένος ο συνδυασμός κωδικών, τότε ανεξάρτητα από τον 

διαχωρισμό ή το σήμα κλεισίματος, ο αισθητήρας της πόρτας θα λειτουργεί πλήρως. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Παρακαλώ προσέξτε τις συνθήκες που ακολουθούν για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα. 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο αισθητήρας πόρτας τοποθετείται στις ενεργές πόρτες ή παράθυρα. Πριν τοποθετήσετε 

την μαγνητική επαφή καθαρίστε καλά το σημείο και μετά κολλήστε τα αυτοκόλλητα διπλής 

όψης ή αφαιρέστε τα καλύμματα των Α & Β και στερεώστε τα με βίδες και μετά 

τοποθετήστε τα Α & Β. 

Σημείωση: Ο Α (πομπός)  και ο Β (μαγνήτης) θα πρέπει να εγκατασταθούν ξεχωριστά. Ο 

πομπός πάνω στο σταθερό πλαίσιο (κάσα) και ο μαγνήτης Β στο κινητό μέρος της πόρτας 

του παραθύρου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο Α (πομπός)  και ο Β (μαγνήτης) θα πρέπει να εγκατασταθούν αντικριστά  και με την φορά 

που δείχνουν τα βελάκια (που είναι ανάγλυφα) τόσο στον πομπό όσο και στον μαγνήτη. 

Πρέπει το ένα βελάκι να βλέπει το άλλο. Αν κατά την απομάκρυνση του μαγνήτη από τον 
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πομπό δεν ανάψει το κόκκινο λαμπάκι, από την στιγμή που έχουμε τοποθετήσει την 

μπαταρία, τότε γυρίζουμε τον πομπό ανάποδα κατά 180 μοίρες. 

3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

Όταν έχει χαμηλή μπαταρία ο αισθητήρας, τότε πρέπει να αλλαχθεί, αλλιώς το σήμα 

μετάδοσης θα αποδυναμωθεί. Παρακαλώ αντικαταστήστε την μπαταρία με τον τρόπο που 

υποδεικνύεται παρακάτω: 

1. Πατήστε το επάνω κούμπωμα και ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας 

2. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία 

3. Βάλτε μία νέα 12V/23A αλκαλική μπαταρία με σωστές πολικότητες 

4. Ελέγξτε την νέα μπαταρία: χρησιμοποιήστε 1 μαγνητική λωρίδα για να 

ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα πόρτας και δείτε εάν η κεντρική μονάδα έχει την 

κατάλληλη αντίδραση 

5. Στερεώστε ξανά τον αισθητήρα πόρτας 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Εάν λερωθεί ο ανιχνευτής, ανακατέψτε απορρυπαντικό και νερό και σκουπίστε τον με 

σφουγγάρι. 

Σημείωση: Δεν θα πρέπει να βάλετε πολύ νερό γιατί μπορεί να διεισδύσει μέσα και να 

βλάψει την ηλεκτρονική πλακέτα. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

Μοντέλο: GSC-D026 

Απόσταση μετάδοσης: 100m (ανοιχτός χώρος) 

Συχνότητα μετάδοσης: 433 MHz 

Τάση λειτουργίας: 12V 

Έξοδος ειδοποίησης: έκθεση συναγερμού, έκθεση παραβίασης 


