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 LUGEGE ENNE SEADME 
 KASUTAMIST KASUTUSJUHEND 
 TÄHELEPANELIKULT LÄBI NING 
 HOIDKE ALLES! 
 Kirjeldus 

 Nutikas kaugjuhtimispult on välja töötatud selleks, 
 et vilkuva valgusega märku anda alarmi 
 aktiveerumisest ja CAVIUS Wireless Alarm 
 Family juhtimiseks. Taskulambi funktsiooni 
 saab ühtlasi kasutada ka väljapääsutee leidmiseks 
 pimedas. 
 

               Patareid 

 
Magneti hoidik 

 
 Tehniline informatsioon: 

 Nutipulti saab kasutada koos CAVIUS Wireless 
 Alarm Family'i häireseadmetega: suitsu-, 
 kuumuse-, üleujutuse-, CO ja 
 toitepingeseadmetega. Maksimaalne seadmete arv, 
 mida saab  omavahel ühendada, on 32. 
 Minimaalne levi vahemik on 100m. Signaali 
 levi tingimused sõltuvad maja planeeringust ja 
 materjalidest. Peaksite seda alati testima pärast 
 paigaldamist ja pärast patareide vahetamist. 
 
 Läbimõõt: 27mm Pikkus: 140mm 
 Puldi toiteallikaks on 3 vahetatavat DURA-CELL 
 AAA patareid.  
 NB! seadme õige töötamine tagatakse 
 DURACELL patareide kasutamisega. 
 Sageduste omavaheline ühendus: 868 MHz. 
 Vastab standarditele: RoHS, REACH, R&TTE, 
 EN60065, EN300-220. 
 Kuidas luua traadita häiresignaaliga ühendust: 
 

 1. Avage akupesa vajutades klappi. Paigaldage 
 akud vastavalt polaarsustele akupesasse. 
   
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2.Lükake õppimisfunktsiooni lüliti asendisse 
"õpperežiim". Pult läheb õppimisrežiimi.  

              Kõik alarmid hoones, mis ühendatakse nutipuldiga,           
 peab samuti asetama õpperežiimile.  
 

Tavareźiim Õppereźiim 

  
 
 
 
 3.Puldi tuli süttib, mis kinnitab, et valitud on 
 "õpperežiim". 

 NB!: Kui õpperežiimis akud eemaldada, siis see 
 katkestab õppimise protsessi. 

 
 4.Vajutage ja hoidke all ainult puldi testnuppu kuni 
 see piiksub  ja lamp vilgub. Pult hakkab saatma 
 teistele häireseadmetele spetsiaalset 
 koodi. 
 
 5. Kui teised häireseadmed saavad koodi kätte, 
 süttivad nende punased LED tuled. 
 

 

 
  
 6.Kui kõikide häireseadmete LED tuled põlevad on 
 need ühendatud ja need saab õpperežiimist välja 
 lülitada ja alustada paigaldamist. 
 

 Paigaldamine: 
 Nutipuldi korpusel on sisseehitatud magnet, mis 
 võimaldab seda paigaldada seina külge kinnitatud 
 metallplaadile, külmkapile või muudele metallpindadele. 
 Kaasasolevat metallplaati saab paigaldada kahepoolse 
 teibi või kaasasoleva kruvikomplektiga. 
 Aku korgil on auk, kuhu saab kinnitada paela, nii et pulti 
 saab riputada ka konksu otsa. 
 
 

 

Enesekontroll: 

Pärast paigaldamist ja vähemalt üks kord kvartalis 
katsetage kõiki seadmeid, vajutades puldi testnuppu, et 
tagada õige töötamine ja seadmete omavaheline 
ühendus. Soovitav on kord nädalas kontrollida, et LED 
tuli vilguks korrapäraselt (iga 48 sekundi järel). 

Nutipuldiga võib aktiveerida ka seadme signaali testi 
funktsiooni, saates seadme otsas oleva nupu 
vajutamisel (umbes 7 sekundit) välja test-signaali. Pult 
vilgub/tekitab helisignaali iga 8 sekundi järel 120 
sekundi vältel, et näidata, et signaali edastatakse. Kui 
pult saab mõne teise seadme test-signaali, siis see 
vilgub/tekitab helisignaali iga 8 sekundi järel 120 
sekundi vältel, et näidata, et seade on sellega 
ühendatud. Indikaatorit saab peatada, vajutades 
vaigistusnuppu. 

NB!: optimaalse töö tagamiseks tavalistes tingimustes 
saadab testfunktsioon vähendatud võimsusega signaali. 

 
Häirereźiim: 

Kui mõni ühendatud seade läheb häiresse ja saadab 
välja alarmi, hakkavad puldi tuled kiiresti vilkuma. 

Nutipuldil on sisseehitatud värin/vibra, mis järgib 
helisignaali helimustrit. 

Taskulampi saab kiirest vilkumisest lülitada 
konstantseks sisse, vajutades külje peal olevat nuppu. 

NB!: taskulamp vilgub sagedusel 2 Hertzi (2 korda 
sekundis), et vältida fototundliku epilepsiahoo tekkimist. 

 
CAVIUS traadita seadmetel on kaks erinevat 
häiresignaali: 
 
Häiresignaal 1 (--- --- ---) on eluohtlikud häired, nagu 
suitsu häire. 
Häiresignaal 2 (- - -) on mitte eluohtlik häire, nagu 
näiteks üleujutuse häire: 
 
Suitsu häiresignaal: --- --- --- 
Soojussignaal: --- --- --- 
Üleujutuste häiresignaal: - - - 
CO madala taseme signaal: - - - 
CO liiga kõrge taseme signaal: --- --- --- 
NB!: ainult selle seadme LED-märgutuli süttib, millelt 
pult häire saab. 
 
Häire vaigistamine: 

 
               Kui Wireless Alarm Family seadmed lähevad                         
 häiresse, saab neid nutipuldi otsas olevat nuppu 
 ajutades vaigistada. 
 

NB!: lähtuvalt õigusaktidest edastatakse 
vaigistussignaali sagedus väiksema võimsusega 
(kaugjuhtimispult peab olema häiret andva seadme 
lähedal, mis tähendab, et peaksite olema seadmega 
samas ruumis). 
 

 

 

  

 
   

 
   



 Võite vaigistada kõik häireid seni, kuni olete 
 seadmetega samas ruumis ja neile lähedal. 
 
 Kui vaigistatakse häiresignaali allikas, siis ka kõik 
 teised seadmed lakkavad häiret andmast. 
 
 Kui vaigistatakse signaal, mis ei tule allikast, jäävad 
 allesjäänud häired endiselt kõlama. 
 Nutipuldiga saab häiret andvat seadet vaigistada vaid 
 seejärel, kui seade on häiresignaali edastanud 30 
 sekundit. Selle põhjuseks on see, et veenduksite, et 
 olete kindlaks määranud signaali allika enne, kui selle 
 vaigistate. 
 

 
 NB!: Puldiga ei saa edastada käsklusi samal ajal 
 kui see võtab vastu häiresignaali. 
 
 Taskulamp: 

 Taskulampi saab aktiveerida, vajutades külje peal 
 olevat nuppu. Valguse saab välja lülitada uuesti 
 nupule vajutades.  

 NB!: valgus lülitub automaatselt välja 5 minuti 
 pärast. 

 Tühja aku signaal: 
 Kui aku hakkab tühjaks saama, kestab lühike 
 signaal iga 48 sekundi järel kuni 30 päeva. 
 Ainult tühja akuga seade annab välja helisignaali, 
 eised grupi seadmed signaali ei edasta.  
 Puldi akud saab vahetada ilma “õppimisprotsessi” 
 etapita. Pult jätab meelde kõik temaga ühendatud 
 seadmete koodid.  
 

 Akude vahetamine: 
 Saate 3 x AAA-tüüpi akude pesale juurde pääseda 
 eemaldades puldi otsas oleva korgi. 
 Vahetage patareid polaarsuste järgi. Katsetage 
 pulti pärast aku väljavahetamist. 
 

 Ettevaatust: kui patareid on asendatud valesti, 
 võib pult plahvatada. 
 Kasutatud patareid/akud tuleb utiliseerida vastavalt 
 kohalikele keskkonnaseadustele. 

 Hooldamine ja tõrkeotsing: 
 Kui test/vaigistusnuppu vajutades nutipult ei tööta, on 
 tõenäoliseks põhjuseks vigased akud ning need tuleb 
 välja vahetada. Palun lugege tõrgete kohta aadressil 
 www.cavius.com 

 
 
 
 
 
 
 

  Sellele tootele omistatud CE-vastavusmärgis 
 kinnitab  toote vastavust Euroopa direktiividele. 

 
 
 Kõik õigused reserveeritud: CAVIUS Aps ei vastuta 
 vigade eest, mis võivad ilmneda käesolevas juhendis. 
 Lisaks sellele jätab CAVIUS Aps endale õiguse igal ajal 
 ette teatamata muuta käesolevas dokumendis 
 kirjeldatud riistvara, tarkvara ja / või spetsifikatsioone 
 ning CAVIUS Aps-il ei ole kohustust siin esitatud teabe 
 ajakohastamiseks. Kõik siin loetletud kaubamärgid 
 kuuluvad nende vastavatele omanikele. Copyright © 
 CAVIUS Aps. 
 
 
 Välja töötanud CAVIUS Aps Julsøvej 16, DK-8600  
 Valmistanud P.R.C. 
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