KENTALL TECH LIMITED

“ ATS MOTO»
Πλαπούτα 48 Ν.Ηράκλειο – Αθήνα
Τηλ. 210 28 32 104 ( 9:00πμ -18:00μμ
www.kentalltech.com - info@kentalltech.com

Εγγύηζης Προϊόνηος.
Γηα λα ηζρύεη ε εγγύεζε ηωλ αληηθιεπηηθώλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί ε
θόξκα ζην επίζεκν site ηεο Kentall Tech www.kentalltech.com κε
απαξαίηεηε ηελ εκεξνκελία αγνξάο/απόθηεζεο.
Ηκεξνκελία απόθηεζεο ζεωξείηαη ε αλαγξαθόκελε εκεξνκελία ζηελ
απόδεημεο αγνξάο ή όηαλ πξόθεηηαη γηα απόθηεζε κε ηελ αγνξά λέαο
κνηνζπθιέηαο ωο δώξν ζα πξέπεη λα ππάξρεη απόδεημε αγνξάο
αλεμάξηεηα από ηη πνζό αλαθέξεη ε απόδεημε.
ε πεξίπηωζε αδπλακίαο ζπκπιήξωζεο ηεο ηληεξλεηηθεο θόξκαο ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί ην παξόλ θαη λα απνζηαιεί κε e-mail
(service.kentall@gmail.com ) ή Fax (210-28 42 122) ή κε απιό
ηαρπδξνκείν (.Πλαπούηα 48 Ν.Ηράκλειο Αηηικής Αθήνα Ελλάδα)
Ονομαηεπώνσμο:
Μονηέλο ζσζηήμαηος: KEN-ME10
Serial Number
E-mail πελάηη
(Για να ισχύει η εγγύηση σας παρακαλούμε καταχωρίστε την με τα πραγματικά σας
στοιχεία).

Τπελζπκίδνπκε όηη ε ηζόβηα εγγύεζε ηζρύεη γηα ηελ ζωζηή ιεηηνπξγία ηεο
θεληξηθήο κνλάδνο θαη όρη γηα ηα πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα όπωο
ηειερεηξηζηήξηα, ζεηξήλεο , θαιωδηώζεηο ή ξπζκίζεηο αληρλεπηώλ
θξαδαζκνύ, λέωλ ηειερεηξηζηεξίωλ θιπ.
Σα πεξηθεξηθά εμαξηήκαηα θαιύπηνληαη κε εγγύεζε 6 κελώλ.
Μεηαθνξηθά έμνδα, εξγαζίεο απεγθαηάζηαζεο ή εγθαηάζηαζεο ηωλ
αληηθιεπηηθώλ δελ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε.
Οπνηαδήπνηε εξγαζία εληόο ή εθηόο εγγύεζεο γίλεηαη κεηά από ξαληεβνύ
κε ην Service καο.
Οπνηαδήπνηε εξγαζία ή αληηθαηάζηαζε εμαξηήκαηνο πέξαλ απηώλ πνπ
θαιύπηεη ε εγγύεζε ζα ρξεώλεηαη κε εηδηθό ρακειό ηηκνθαηάινγν ηνλ
νπνίν κπνξείηε λα πιεξνθνξεζείηε από ην θεληξηθό Service καο
Σει . 210 28 32 104 ή από εμνπζηνδνηεκέλν θαηάζηεκα.
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Όπλιζη
Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε κία θνξά ην πιήθηξν κε ην πιήθηξν
Νν 1 ‘’ινπθέην θιεηζηό’’.
Σν ζύζηεκα επηβεβαηώλεη κε 1 κπηπ.
ε πεξίπηωζε παξαβίαζεο ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί κε ελεξγνπνίεζε ηεο
γηα 5 δεπηεξόιεπηα.
Αλ ε παξαβίαζε επαλαιεθζεί, ελεξγνπνηεί ηελ ζεηξήλα γηα 15δεύηεξα.
Απηό επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε επηπιένλ παξαβίαζε.
ΠΡΟΟΧΗ. Αν οπλίζουμε με διακόπηη ανοικηό, ηο ζύζηημα μπαίνει ή
λειηουργία anti high jack και θα ενεργοποιήζει ηην ζειρήνα εν Κίνηζη.
Όπλιζη τωρίς ζειρήνα (Νοζοκομεία, κλπ.)
Παηάκε ην 3o πιήθηξν ‘’MUTE’’ θαη ην ζύζηεκα νπιίδεη κε ελδεηθηηθά ζηα
θιαο ρωξίο ήρν. . ε απηή ηελ πεξίπηωζε ην ζύζηεκα αλ δερηεί παξαβίαζε
ελεξγνπνηεί κόλν ηα θιάο ρωξίο ηελ ζεηξήλα.
ε πεξίπηωζε όκωο πνπ αληρλεπηεί άλνηγκα δηαθόπηε κεραλήο (ζνβαξή
παξαβίαζε) ηόηε ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα θαη ε ζεηξήλα.
Αθόπλιζη (ζε όλες ηις περιπηώζεις)
Παηάκε ην πιήθηξν ‘’ινπθέην αλνηθηό’’ κία θνξά θαη ην ζύζηεκα αθνπιίδεη
κε 2 κπηπ. Αλ είρακε νπιίζεη ρωξίο ζεηξήλα αθνπιίδεη ρωξίο ερεηηθή
εηδνπνίεζε.
Ενεργοποίηζη από κραδαζμό.
Αλ ην ζύζηεκα αληρλεύζεη θάπνην θξαδαζκό ηζρπξόηεξν από ην επίπεδν
πνπ έρνπκε ξπζκίζεη, ζα ελεξγνπνηήζεη ζε πξώηε θάζε ζαλ
πξνεηδνπνίεζε γηα 5 δεπηεξόιεπηα ηελ ζεηξήλα.
Αλ αληρλεπηεί 2νο θξαδαζκόο εληόο 5΄΄ ην ζύζηεκα ζα ελεξγνπνηήζεη ηελ
ζεηξήλα γηα 15’’ δεπηεξόιεπηα. ε θάζε επηπιένλ θξαδαζκό ζα ερεί γηα 15
δεπηεξόιεπηα..
Ενεργοποίηζη από άνοιγμα διακόπηη.
Με ην ζύζηεκα ελεξγνπνηεκέλν, αλ αλνίμεη ν θεληξηθόο δηαθόπηεο ηεο
κεραλήο ελεξγνπνηείηαη ακέζωο ε ζεηξήλα θαη ηα θιαο αθόκα θαη αλ έρνπκε
νπιίζεη κε ζίγαζε (όπιηζε ρωξίο ζεηξήλα) .

Πλήκηρο Νο3 ‘’Mute’’
ε πεξίπηωζε πνπ ζέινπκε λα ζηακαηήζνπκε ηελ ζεηξήλα άκεζα παηάκε ην
πιήθηξν Νν3 …ην ζύζηεκα απιά ζα ζηακαηήζεη ηελ ζεηξήλα ΥΩΡΙ λα
αθνπιίζεη.
Ρύθμιζη ανιτνεσηή κραδαζμού
Με ην πιήθηξν Νν 3 κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηελ επαηζζεζία ηνπ
αληρλεπηή θξαδαζκνύ
Με ην ζύζηεκα εθηόο ιεηηνπξγίαο πηέδνπκε ην πιήθηξν Νν 3 γηα 2’’
δεπηεξόιεπηα,.
Σν ζύζηεκα κπαίλεη ζε δηαδηθαζία ξύζκηζεο θαη αξρίδεη κηα ζεηξά από κπηκ.

1 κπηπ = Επίπεδν 1 (Λίγν επαίζζεην)
2 κπηπ = Επίπεδν 2
3 κπηπ = Επίπεδν 3
4 κπηπ = Επίπεδν 4 (πνιύ επαίζζεην)
Γηα απνζήθεπζε ηωλ ξπζκίζεωλ παηάκε μαλά ην πιήθηξν Νν 3 κόιηο
αθνύζνπκε ηελ δέζκε κπίπ πνπ ζέινπκε λα ξπζκίζνπκε. Ακέζωο ην
ζύζηεκα ζα απνζεθεύζεη ηελ ξύζκηζε θαη ζα βγεί από ηελ δηαδηθαζία
πξνγξακκαηηζκνύ.
Αλ δελ επηβεβαηώζνπκε ηελ δέζκε πνπ ζέινπκε κε ην πιήθηξν Νν3 ην
ζύζηεκα ζα εμέιζεη από ηνλ πξνγξακκαηηζκό κεηά από 15 δεπηεξόιεπηα
θαη ε ξύζκηζε δελ ζα αιιάμεη.
Kentall Team

