
Τάση λειτουργίας DC 12V 

Ρεύµα λειτουργίας 
Κατάσταση ηρεµίας:≤10 µA�DC 12V�

Κατάσταση λειτουργίας:≤17mA (DC 12V) 

Χαµηλή τάση συναγερµού 11V±0.1V 

Ενεργό κενό  ≤14mm 

Θερµοκρασία λειτουργίας -10 C έως +55 C

Εγκατάσταση  Τοποθέτηση µε βίδες ή αυτοκόλλητο 

Ισχύς αναµετάδοσης  ≤10dBm 

Συχνότητα λειτουργίας 868MHz 

∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας  1 χρόνος µέγιστο (αναλόγως τη χρήση της) 

  

Ασύρµατη Μαγνητική Επαφή ANGA AG-39W 

Αυτή η ασύρµατη µαγνητική επαφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πόρτες, παράθυρα και άλλα µέρη. 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

1. Τρύπες για βίδωµα

2. Ποµπός

7 3. LED Ένδειξη

4. Επαφή ανάγνωσης

5. Μαγνήτης

6. ∆έκτης

Πίσω όψη 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Εµπρός όψη 



  �

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. Βιδώστε τη βάση σε
κατάλληλο σηµείο µε βίδες

Κάλυµµα 
µπαταρίας 

2.Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας και

τραβήξτε έξω το µαύρο πλαστικό 

κάλυµµα της επαφής για να ξεκινήσει 

να δουλεύει η µαγνητική επαφή.

3. Πιέστε την επαφή προς τα κάτω για να

κουµπώσει στη βάση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. Εγκαταστήστε το κοµµάτι του µαγνήτη στο κινούµενο µέρος της πόρτας η του παραθύρου και τον ποµπό

στο περίγραµµα της πόρτας η του παραθύρου.
2. Αυτά το δυο κοµµάτια πρέπει να τοποθετηθούν απολύτως παράλληλα. Η απόσταση µεταξύ τους θα

πρέπει να είναι µικρότερη από 5mm. Εάν η απόσταση είναι µεγαλύτερη µπορεί η µαγνητική επαφή να µην
λειτουργεί.
3. Η µαγνητική επαφή πρέπει να τοποθετηθεί σε µέρη που είναι δύσκολα προσπελάσιµα.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
1. Αφαιρέστε το καπάκι της µπαταρίας και τοποθετήστε µέσα για να ξεκινήσει να δουλεύει η µαγνητική
επαφή.
2. Η µαγνητική επαφή θα ελέγξει την κατάσταση της τροφοδοσίας όταν ξεκινήσει. Εάν η τάση τροφοδοσίας
είναι µικρότερη από 12V±0.1V, θα στείλει σήµα χαµηλής µπαταρίας στο κέντρο µέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
Εάν ο χρήστης αντικαταστήσει την µπαταρία θα στήλη µήνυµα επαναφοράς στο κέντρο.
3. Όταν µια παραβίαση συµβεί θα ανοίξει µια πόρτα ή ένα παράθυρο, θα ενεργοποιηθεί η επαφή και θα
στείλει σήµα ενεργοποίησης στο κέντρο και το ενδεικτικό LED θα ανάψει. Όταν η πόρτα ή το παράθυρο
κλίσει ένα σήµα επαναφοράς θα σταλεί στο κέντρο και το ενδεικτικό LED θα σβήσει.
4. Η εγγραφή είναι απαραίτητη για την πρώτη χρήση. Ενεργοποιήστε τη µαγνητική επαφή. Κατά την
διαδικασία προγραµµατισµού µετακινήστε το µαγνήτη δίπλα στο ποµπό για να την αποστείλετε σήµα στον
κέντρο και η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

1.Λόγω της χαµηλής κατανάλωσης, παρακαλώ περιµένετε για 5 δευτερόλεπτα για την απενεργοποίηση της

µαγνητικής επαφής αφού βγάλετε έξω την µπαταρία. 
2. Παρακαλώ εγκαταστήστε και χρησιµοποιήστε το προϊόν σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως.
3. Αποφύγετε την εγκατάσταση σε µεταλλικές πόρτες και παράθυρα.
4. Αυτό το προϊόν µπορεί να περιορίσει την πιθανότητα ενός ατυχήµατος, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την
απόλυτη ασφάλεια λόγο αστάθµητων παραγόντων. Εκτός από τη σωστή χρίση, κάντε όλα τα απαραίτητα
test για να ενισχύσετε τη ασφάλεια.
5. Εάν το προϊόν δεν χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα παρακαλώ αφαιρέστε την µπαταρία.
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