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Suitsuandur on mõeldud eramajade, autosuvilate ja 
haagiselamute jaoks. Seda ei ole soovitatav kasutada 
veesõidukitel. 
LUGEGE ENNE SEADME KASUTAMIST 
KASUTUSJUHEND TÄHELEPANELIKULT LÄBI 
NING HOIDKE SEE ALLES! 

TEHNILINE INFORMATSIOON 

Maksimaalne seadmete arv, mida saab omavahel 
ühendada on 32. 
NB: omavahel ühendatud seadmed peavad kõik kuuluma 
CAVIUS Wireless Alarm Family seadmete gruppi  
 

 
Ühes majas olevate seadmetevaheline kaugus sõltub 
maja planeeringust ja neid tuleks pärast paigaldamist 
alati katsetada. Kahe suitsuanduri omavaheline kaugus 
peaks olema mitte rohkem kui 10m 

Kõik majas omavahel ühendatavad seadmed tuleb 
asetada "õpperežiimi", lükates seadme tagaküljel olevat 
lülitit asendisse "õpperežiim". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Kui punane LED-tuli süttib, on "õpperežiim" aktiveeritud. 

 
 

 
 
Kui seadmed on "õpperežiimil", ei saa neid alusele 
kinnitada. 
Kui õpperežiimis akud eemaldada, katkeb õppimise 
protsessi. 
 
Vajutage ja hoidke all ainult ühe seadme testnuppu, kuni 
see piiksub ja LED-tuli vilgub. Seade hakkab saatma 
teistele häireseadmetele spetsiaalset koodi. 

3. KUHU SUITSUANDURIT MITTE PAIGALDADA: 
Tolmused ruumid 
Tulekollete vahetu lähedus 
Kõrge, terava tipuga laed, lae tipus ja vähemalt 
50 cm kaugusel seinast 

      Tubadesse, kus temperatuur on vähem kui + 4°C või 
      rohkem kuni 38°C või kus on üle 90% suhtelist niiskust 

Köögid, garaaźid, pesupesemisruumid, samuti 
alad, kus võib esineda niiskust, gaase või suitsu 

 
Paigaldage alarm nii, et see oleks aku  testimiseks ja 
hoolduseks ligipääsetav! 

 
4. PAIGALDAMINE: 

Suitsuandur on välja töötatud paigaldamiseks lakke või 
seinale 
Lakke paigaldamine: 
Suitsuandur peaks olema seinast vähemalt 50 cm kaugusel 

 

Lagi 
Sein 

 
 
 

Terava tipuga lakke ja seinale paigaldamine: 
 
Sein/lagi vähemalt 50cm kaugusel 
 
Terava tipuga lagi/sein vähemalt 50cm  lae tipust

Läbimõõt: 65mm. Kõrgus: 44mm 
Seade töötab 3v CR123A liitiumakuga. Pidage meeles, et 
suitsu häiresignaalseadme õige töötamine tagatakse 
järgnevate patareide/akudega: DURACELL, PANASONIC 
või HUIDERUI. 
Sageduste omavaheline ühendus: 868 MHz 
Vastab standarditele: EN14604: 2005 + AC: 2008, 
EN300-220 

 

 
 

 

	
Sein	

Lagi	

Min	30cm	ja	max	
50cm		laest	

Lae tipp 

 
 

Kui teised häireseadmed saavad koodi kätte, süttivad 
nende punased LED tuled. 

 
 

  

Minimaalselt üks suitsuandur korruse kohta ja 
maksimaalne suitsuandurite vaheline kaugus 
maksimum  10m 

 

5. SUITSUANDURI PAIGALDAMINE: 
 Eemaldage suitsuandur aluselt keerates seda vastupäeva. 
   

 
 
 

1. SEADMETE ÜHENDAMINE JA 
KASUTAMINE:  
Eemalda kleepriba 

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

 
 

2. SUITSUANDURI PAIGALDAMINE: 
Paigaldage andurid võimalike tuleallikate ja 
magamistubade vahele 
Paigaldage andurid maja igale korrusele, hallidesse ja        
treppide kohale 
Andurid peaksid olema igas toas, nt magamistubades ja 
elutubades 
Täiendavad andurid suurendavad turvalisust. 

Märkige kruvide 
asukohad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Märkige kruvide asukohad

 
 
 

NB: Toote etiketti mitte eemaldada, kuna see 
sisaldab toote kohta olulist teavet 

 

 

 

 
Kasutage 

kaasasolevad 
tüübleid ja 

kruvisid 

 
 

 

  



 
Kui alus on paigaldatud, kinnitage suitsuandur sellele 
keerates päripäeva kuni kostub plõks. Kui aku on 
paigaldatud valesti või puudub või lüliti on "õpperežiimil", 
ei saa suitsuandurit alusele kinnitada. 

 
 
 

KINNITAGE ANDUR 
ALUSELE 

 
 
 

6. ENESEKONTROLL: 
Pärast paigaldamist ja vähemalt üks kord kvartalis 
katsetage kõiki seadmeid, vajutades testnuppu, et tagada 
õige töötamine ja seadmete omavaheline ühendus. 
Soovitav on kord nädalas kontrollida, et LED tuli vilguks 
korrapäraselt (iga 48 sekundi järel). 
 
Vajutage seadme testnuppu vähemalt 6,5 sekundit.  
Sellega saadab seade välja testsignaali; kõik muud 
ühendatud seadmed peaksid lühikese aja jooksul signaali 
kätte saama. Seadmed annavad lühikese signaali ja 
nendel olev LED tuli vilgub iga 8 sekundi järel 2 minuti 
vältel. 
NB: Testfunktsioon võimaldab saata ka vähendatud 
raadiosageduslikku signaali, et tagada seadme optimaalne 
töö tavatingimustes 
 
Kui testsignaal on välja saadetud, reageerivad seadmed 
kahel viisil: 
 
1. Ühekordne helisignaal iga 8 sekundi järel näitab, et 

seadmed on omavahel ühendatud ja toimivad. 
2. Kolm lühikest helisignaali iga 8 sekundi järel näitab 

suitsuanduri riket. Seade tuleks puhastada tolmuimeja 
otsaga (madalal astmel) ja testida uuesti. 

Vajadusel saab testsignaali katkestada, testnupu lühikese 
vajutusega. 
 

 

 
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: LED-märgutuli süttib seadmel, mis on läinud 
häiresse 

 
9. PAUSI/VAIGISTUSFUNKTSIOON: 

Kui seade läheb valehäiresse (nt praadimisel, kaminast 
tulevast suitsust jne), saab selle 10. minutiks vaigista, 
vajutades testnuppu suitsuanduril, mis esimesena 
häiresse läks (seadmel vilgub LED märgutuli). 

 
Selle põhjuseks on see, et veenduksite, et olete kindlaks 
määranud signaali allika ja veendute, et olukord pole 
eluohtlik, enne kui selle vaigistate 

10. SEADME LISAMINE: 
 

 
 
 

 
12. AKU VAHETAMINE: 
Aku vahetamiseks eraldage suitsuandur aluselt keerates 
seda vastupäeva. Asetage uus aku vastavalt 
polaarsustele. 
 
Kinnitage andur tagasi alusele keerates päripäeva kuni 
kostub klõps ja testige seadet. 
 

 

  
 

13. HOOLDUS JA VEAOTSING: 
Suitsuandurit peaks tolmust puhastama (tolmuimejaga) üks 
kord kvartalis ning tolmuosakeste eemaldamiseks saab 
seda puhastada ka niiske lapiga. (Ära ava suitsuandurit). 
 
Suure niiskuse kondentseerumise probleemi saab 
lahendada suitsuanduri kuivatamisega.  
 
Kui testnuppu vajutades suitsuandur ei tööta, on 
tõenäoliseks põhjuseks vigased akud ning need tuleb 
välja vahetada. Peale aku vahetamist testige seadet alati. 
 
Palun lugege tõrgete kohta aadressil 
www.cavius.com 
 

14. LISAINFORMATSIOON
Suitsuandurit mitte värvida. 
Seadme paigaldamisel järgiga kohalikke seadusi. 

 
Kasutatud patareid/akus tuleb utiliseerida vastavalt 
kohalikele keskkonnaseadustele. 

FLOOD ALARM KAUGJUHTIMISPULT 

SOOVITUS: Enesekontrolli ajal on ohutu katta heli 
väljundava näpuga, et summutada helitugevust. 
Enesekontrolli ajal on ohutu katta heli väljundava näpuga, 
et summutada helitugevust. 
 

7. TAVAREŹIIM: 
Tavarežiimis vilgub LED iga 48 sekundi järel. 
 

8. HÄIREREŹIIM: 
Kui seade tuvastab suitsu kontsentratsiooni õhus, läheb 
see "häirerežiimi". Kostub häiresignaal ja LED tuli vilgub. 

 
Suitsuandur edastab häiresignaali ka teistele ühendatud 
häireseadmetele, mis samuti lühikese viivitusega 
annavad häiresignaali. 
 
CAVIUS traadita seadmetel on kaks erinevat häiresignaali: 

Häiresignaal 1 (--- --- ---) on eluohtlikud häired, nagu 
suitsu häire. 

Kõiki CAVIUS-e seadmeid saab omavahel ühendada 
ning süsteemi lisada, sest need töötavad sama 
sagedusega ja kasutavad sama andmeprotokolli. See 
tähendab, et traadita süsteem võib koosneda suitsu-, 
kuumuse-, üleujutuse- jne. andurite kombinatsioonist. 

Asetage kõik seadmed "õpperežiimi" ja korrake 1. 
peatüki samme. 

Katsetage alati seadmete omavahelist ühendatust, 
korrates 6. peatükki samme seadmete lisamisel. 

11. SIGNAAL TÜHJA AKU KORRAL:  
Teie seadmel on 5-aastane aku kasutusiga. Kui aku 
hakkab tühjaks saama, kestab lühike signaal iga 48 
sekundi järel kuni 30 päeva. 
Ainult tühja akuga seade annab välja helisignaali, teised 
grupi seadmed signaali ei edasta.  
Anduri akut saab vahetada ilma “õppimisprotsessi” 
etapita. Seade jätab meelde kõik temaga ühendatud 
seadmete koodid.  

 
Sellele tootele omistatud CE-vastavusmärgis kinnitab toote 
vastavust Euroopa direktiividele ja eelkõige selle vastavust 
EN 14604 ühtlustatud standarditele, mis on seotud 
ehitustoodete määruse 305/2011 nõuetega. 
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EN 14604:2005 + AC :2008 
DoP no.: 2103-003 

Download DoP document: www.cavius.com 
 

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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MAINS POWERED 
SMOKE ALARM 

SUITSUANDUR HEAT ALARM 


