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KGK'y1 manyetik alan olusturabilecek Celektrik kablo hatlan, elektrik panolan vb.) 
alanlardan uzak yerlere monte edilmelidir. KGK rutubetli, gune~li ve steak ortamlara 
monte edilmemelidir. 

YER SECiMi 
KGK uzaktan kumanda sistemiyle calisrnakta olduqundan drs cepheye yakm yerlere 
monte edilmelidir. Aksi taktirde kumanda mesafesi krsalacaktm KGK'nm monte edilecegi 
yer, gbrunur olan ve ariza durumunda cihaza mudahale edilebilecek yerde otrnahdm 

KGK'NIN KURULUMU 

5) Urunun kullanma kilavuzunda yer alan hususlara ayk1r1 kullanmasmdan kaynaklanan 
arrzelar garanti kapsarm drsmdadin 

4) Urunun garanti suresi icerisinde malzeme ve i~Qilik hecalarmdan dolavi anzalanmast 
halinde, iscilik masrefr, degi~en parca bedeli yada baska herhangi bir ad altmda hicbir 
ucret talep etmeksizin tamiri yapuacaktm 

3) Urunun garanti suresi icerisinde anzalanmas: durumunda, tamirde gec;:en sure 
garanti suresine eklenir. Urunun tamir suresi en fazla 30 i~ gunudur. Bu sure, urune 
iliskin artzarun servis istasyonuna, servis istasyonun olrnamasr durumunda urunun 
satrcrst, bayii, acentesi, ithalatcrsr veya imalatcrsmdan birine bildirim tarihinden itibaren 
baslan 

2) Urunun butun parcalan firrnarmzm garanti kepsarrundadm 

1) Garanti surest, urunun teslim tarihinden baslar ve 2 y1ld1r. 
GARANTi SARTLARI 

Bu sayede 4 gunden daha fazla bekleme suresi elde edilir. Uzaktan kumandah kepenk 
guc;: kaynaklan bunyesinde ahci unitesi bulunmasmdan delay: kepengin acma ve kapatma 
islernlerini uzaktan kumanda sayesinde yaprlabilrnektedin 

Gunumuzde kullsmlan kesintisiz guc;: kavnaklarr, elektrik kesintilerinde otomatik olarak 
devreye girer. Bu da guc;: kaynaklarmm ic harcamelarmdan delay: akulerini hrzu bir sekilde 
desarj olmasma sebep otmaktadm Bekleme suresinin uzatumasi icin eek buyuk aku 
gruplar1n1n kullerulmasi gerekmektedir. Buda sistemin cok yer kaplarnasr ve yuksek 
maliyet anlamma gelir. Uzaktan kurnandah kepenk guc;: kaynaklarinda elektrik kesintilerinde 
uzaktan kumandayla devreye girdikleri icin kesinti arunda hicbir harcama yapmarnaktadm 

TANITIM 
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ON - OFF ANAHTARI: KGK'n1n acma-kaparna islernleri icin kulleruhn 

SEBEKE GiRiS SiGORTASI: A~1r1 skim sigortas1d1r. 

SEBEKE LED: $ebeke elektriqirun normal olduqunu gi:isterir. 

INVERTER LED: Sebeka elektriginin normal olduqu durumlarda akunun sar] yap1ld1g1ni 
gi:isterir. 

YOKLEME BUTONU: Uzaktan kumanda tarutrna ve hafrza silme islernleri icin kullaruhr; 

KONTROL PANELi 

ELEKTRiKSEL BAGLANTI 
KGK'nm elektrik baglant1lar1 yetkili kisiler tarafmdan yaprlrnahdre KGK kepenk motoru 
haricinde baska cihazlar baglamay1niz. Kullerulan kablolarda ek olmamah ve uygun 
kesitlerde kablo kullerulrnahdm 

Cihaz arka goronomo 

Askr Aparat1 

MONTAJ 
Ask: aparatmm duvara rnontaj yapikhktan sonra cihaz arkadaki vuvasina oturtulur. 
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Uzaktan kurnandaruz: kullanrnadiqnuz zamanlarda buton koruma kapaprm 
mutlaka kepah tutunuz. 

Uzaktan kumandanm cahsrna ledi kistk yarnyor veya hie vanrruvorsa pilini degi9tiriniz. 

Kurnandarun uzerinde 4 adet komut butonu bulunmaktadm Bu butonlar 
4 adet kepengi komut etmek icin kullaruhn Bir butonla kepengin acrna, 
durdurma ve kapatma isleri, butona su-asivla basarak gergekle9tirilir. 
ilk basrnaruzda kepenk hareket etmiyorsa butondan elinizi cekip, tekrar 
basarak kepengi hareket ettirebilirsiniz. 

UZAKTAN KUMANDA 

Dikkat: Kepenkler su-a ile cahstmlmahdrr; 

2 adet kepenk olan yerlerde kullaruhn Kurnandarun 1 no'lu butonu KGY'ya, 2 no'lu butonu 
al1c1 unitesine yuklenin 

~EBEKE 
GIRi~ 

2 adet kepenk olan yerlerde kullanrlu- 

YU KARI 

1 adet kepenk olan yerlerde kullanrlu- 

~EBEKE 
GIRi~ 

utV AC 2:20 V AC MOTOR 
GIRlf ~IKIJ !YI~ 
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Bu KGK sadece otomatik kepenk sistemleri icin tasartenrrus olup basks arnaclar icin 
kullarnlamaz. 

Elektrik sok riski! KGK'nm icerisinde sebeke bagl1 olmasa bile aku gug kaynaqrndan 
dolayi canh noktalar enerjilenebilir ve tehlike olusturabilin 

Yangm ve elektrikli sok riskini i:inlemek icin cihazm kurulumunu sicakhk ve nem 
kontrolunu kapah alanlarda yaprruz. 

Bu krlavuz i:inemli guvenlik taumattan igermektedir. Lutfen kurulum safhasmda tum 
talimatlan su-asiyla takip ediniz. Cihazi devreye almaya baslarnadan once bu krlavuzu 
dikkatlice okuyunuz. 

GUVENLiK UYARILARI 

Cihaz: -15 ... + 30C minimum ve maksimum sicakhk degerlerinin bulunduqu ig 
ortamlarda saklaym ve akuleri en az 6 ayda bir sar] ediniz. Eger cihaz kullarnm d191 ise 
depolama durumunda "ON-OFF" enahtan "OFF" konumunda olrnasi gerekmektedir. Aksi 
takdirde akuler a91r1 desar] olabilir. 

DEPOLAMA 

Eger sebeke elektrik giri9i varsa, KGK kapah olsa bile, KGK otomatik olarak 9arj etme 
islernine basleyacaktm KGK'ya gelen sebeke elektriqini 2 ayda bir defa keserek 
kepenginizin akulerden calrsrnasuu saglay1n. Bu sayede akuleri desar] olmasrrn daha 
sonra sar] olmasrm saglayarak akulerin cahsrna omrunu uzatrms olacaksrruz. 

SARJ ETME 

KGK uzerindeki "ON-OFF" anahtenm "OFF" konumuna getirin "YUKLEME" butonuna 
elinizi basih tutun ayru anda "ON-OFF" anahtarrru "ON" konumuna getirin yuklerne ledi 
yanacak ve sesli ikaz sesi gelecektir. Elinizi butondan gektiginiz anda silme islerni 
gergekle9mi9 otacaktm 
Dikkat: Silme islerni yap1ld1gmda hsftzaya tarutilan butun kumandalar haftzadan silinecektir. 

UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZADAN SiLME 

KGK'nm uzerindeki "ON-OFF" anahtanru "ON" konumuna getirin, uzaktan kumandanm 
butonuna basin avru anda KGK uzerindeki "YUKLEME"' butonuna basin yuklerne ledi 
yarup si:inecek ve sesli ikaz sesi duyulacaktm Butonlardan elinizi gektiginiz anda 
yuklerne islerni gergekle9mi9 olacaktm Bu sekilde KGY'ya 42 adet sifre yukleyebifirsiniz. 
Yuklerne islerni kurnandamn uzerinde bulunan butonlarm (1-2-3-4) sadece birini 
yuklerneniz yeterli olacaknr daha fazla buton vuklerneniz durumunda hanzada yer i9gal 
edecektir. 42 adetin uzerinde sifre yuklernek icin setrcnuzta gi:iru9unuz. 

UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YUKLEME 
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: Sebeka (line) gerilimi ve Inverter (battery) gerilimi ledleri 
: Akuden cahsrna uvartst 
: A$1r1 yuk korumasi 
: 0° - 40° c 
: 6.4 Kg. 
: 160 - 220 Kg. 
: 370 x 320 x 150 mm 
: Harici ahci unitesi, 42 adete kadar ilave sifre yuklerne 

Gostergeler 
Alarm ve Uyar1lar 
Korumalar 
Cahsma S1cakhg1 
Net Ag1rhk 
Kaldtrma Ag1rhg1 
Olciileri 
Opsiyonlar 

Gue : 1000 w 
Giris Gerilimi : 220 VAC. 1 Faz 
Giris Frekanst : 50/60 Hz 
C1k1s Gerilimi : 220 VAC, 1 Faz 
C1k1s Frekanst : 50/60 Hz 
Sebeke Cahsrna Arahg1 : 150-270 VAC 
RF Cahsma Frekanst : 433,92 MHz 
Aku Tipi : Tam bakrrnsrz kuru tip aku 
Aku Say1s1 ve Omro : 2 Adet 1 2 V 7 Ah I 2 Yli 
Sarj Suresi : 12 Saat 
Bekleme Suresi : 4 Gun I 100 Saat 
Kumanda Mesafesi : 30 Metre 

TEKNiK OZELLiKLER 

Sebeke ledi yanm1yorsa 
KGK'ya elektrik gelmiyor olabilir. Sigorta atrrus olabilir. 

Elektrik kesintisinde kepenk cahsrmyorsa 
Kepenk sikrsrnrs olabilir. akuler bes olabilir. Satrcrmzle gi:iru$unuz. 

Kepenk tek yonde cahsivorsa 
Motor 91k1$ uclan hatah baglanm1$ olabilir. Kablolan duzeltin hatah baglant1 sonucu 
KGK artzalanrrus olabilir. Satrcrnrzla gi:iru$unuz. 

KGK kumanda mesafesi krsa 
Kumandamzm pili bitrnis olabilir, KGK'nm antenine yakm bi:ilgelerden yogun elektrik 
keblolan ge<;:iyor olabilir. 433 Mhz bandmda yogunluk (parazit) olabilir. 
Satrcmrzla gi:iru$unuz. 

Elektrik kesintisinde KGK cahsrmvorsa 
KGK'nin akuleri anzah olabilir, sar] unitesi anzeh olabilir. Satrcuuzla gi:iru$unuz. 
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ARIZA DURUMLARI 
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