
1  

 

 

 EST 
 

 

 
 

 

 
Voolutoitel suitsuandur 
Kaubanduslik viide: 2201-003  
Välja töötatud CAVIUS poolt 

 

Suitsuandur on välja töötatud eramajade jaoks. 
 

LUGEGE ENNE PAIGALDUST JA 
KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI 
KASUTUSJUHEND NING SÄILITAGE SEE 
TULEVIKU TARBEKS. 

 

TEHNILINE INFORMATSIOON 
Suitsuanduri toiteallikaks on voolutoide (110–230 
V vahelduvvool), liitiumaku akuga CR2. Pange 
tähele, et peaksite kasutama ainult ühe järgmiste 
tarnijate akusid: DURACELL või HUIDERUI. 

 

Seda saab raadiosageduslikult ühendada teiste 
2201 seadmetega ja teiste CAVIUS traadita 
seadmetega. Ühes rühmas saab omavahel 
ühendada maksimaalselt 32 seadet. 

 

Tähelepanu: Need peavad olema CAVIUS tooted 
 

Omavahel ühendatud seadmete vaheline kaugus 
sõltub maja plaanist ja neid tuleks pärast 
paigaldamist alati kontrollida. Ei ole soovitatav 
paigaldada seadmeid, mille vahekaugus on üle 
10 m. 
Läbimõõt: 97mm. Kõrgus: 41mm (ilma aluseta) 
52mm (koos paigaldusalusega). 

 

Ühenduse sagedus: 868 MHz 
Vastab standarditele: EN14604:2005 + AC:2008, 
EN300-220, EN50130-4:2011, EN60065. 
EN60950-1, RoHs, Reach. 

 

CHAMBER 
FILTER 

 

 
OPTIONAL HOLE 

vooluvõrku. Toote etiketti ei tohi eemaldada, 
kuna see sisaldab olulist teavet toote kohta. 

 

Kõik majas ühendatavad alarmid tuleks lülitada 
õpperežiimi, lülitades seadme tagaküljel oleva 
lüliti asendisse „Õpperežiim”.. 

 

 

Tähelepanu: Seadme tagaküljel olev lüliti võib 
olla õpperežiimil ainult siis, kui seade on 
toiteallikast lahti võetud. Kui seade on 
toiteallikale kinnitatud, läheb lüliti automaatselt 
normaalsesse asendisse. 

 
Süttib punane LED, mis näitab, et valitud on 
`õpperežiim`. 

 
Ärge eemaldage akut õpperežiimi ajal, kuna see 
segab õppimisprotsessi. 
 

Vajutage ja hoidke testimisnuppu ainult ühel 
seadmel, seni kuni kostub häire ja LED vilgub. 
See seade saab juhtseadmeks ja hakkab teistele 
seadmetele konkreetset majakoodi saatma 
 

2. PARIMAD KOHAD KUHU PAIGALDADA 
SUITSUANDUR: 

• Paigaldamise osas pidage silmas kohaliku riigi 
seadusi. 

• Järgige kohalikke eeskirju ja teavitage oma 
kindlustusettevõtet paigaldatud suitsuanduri osas. 

• Paigaldage andur võimalike tuleallikate lähedusse ja 
magamistubadesse. 

• Paigaldage andurid maja igale korrusele, 
koridoridesse ja trepikodadesse. 

• Andurid igas toas, näiteks magamistoas ja elutoas. 

Mida rohkem andureid, seda turvalisem on teie 
elamu. 

 

 
 Minimum 

 

3. KOHAD KUHU MITTE PAIGALDADA 
SUITSUANDUREID: 

• Tolmustesse ruumidesse 

• Kõrge lae teravasse ülaosasse, lae nurkadesse 
ja vähem kui 50 cm kaugusele seinast. 

• Ruumides, kus temperatuur ei jää vahemikku +4–
38 ° C,  ruumidesse kus suhteline õhuniiskus on 
üle 90%. 

• Köögis, garaažis, pesumajas või kaminale liiga 
lähedale; kohta, kus võib esineda niiskust, gaase 
või suitsu. 

Seadme testimiseks ja hooldamiseks pange see 
sinna, kus see on juurdepääsetav. 

 

4. ASETUS: 

Suitsuandur on mõeldud paigaldamiseks lakke. 
Miinimum on üks suitsuandur korruse kohta ja 
maksimum omavaheline kaugus on 10 meetrit.

TEST BUTTON FOR LAMP WIRE  

SIREN RED & GREEN LED 

 
1. KUIDAS PAIGALDADA JA ÜHENDADA 
SEADMEID: 
Alustuseks tõmmake aku eraldusriba välja nagu 
näidatud pildil. 
Tähelepanu: raadiosideühendus toimub ainult 
akuga toitega seadmega. Seadet ei pea ühendama 

 
 

Kuna teised seadmed saavad konkreetse maja 
koodi, hakkab ka nende LED 
vilkuma.

 

Kui kõikidel seadmetel vilgub punane LED, on 
need ühendatud ja need saab välja lülitada 
„Õppereziimist” ning paigaldada.

Lakke paigaldamiseks: 
Suitsuandur peaks olema paigaldatud miinimun 50 
cm seinast. 

Lagi 
Sein 
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5. SUITSUANDURI PAIGALDAMINE: 

TÄHELEPANU: SEE ANDUR PEAB OLEMA 
PAIGALDATUD ASJATUNDJA POOLT. 

 
ENNE PAIGALDAMISE ALUSTAMIST 
VEENDUGE, ET VOOL ON VÄLJAS. 

 
ETTEVAATUST: ÄRA AJA SEGAMINI 
JUHTMEID, ST FAAS, NULL JA MAANDUS. 

 
MÄRKUS: Seade tarnitakse tolmukattega 
pakendis, mis on paigaldatud kaitsema seda 
liigse tolmu eest, mis võib hoone ehitamisel 
kahjustada või vähendada seadme töövõimet. 
Pärast hoone täielikku puhastamist tuleb 
tolmukate eemaldada. 

 
VÕIMALUS 1: SEADE MIS ON PAIGALDATUD 
LAKKE ALUSELE: 

 
Kasutage kinnitusaluse rõngast kruviaukude 
tähistamiseks. 

 

 
Pinna juhtmestiku jaoks viige toitejuhe läbi aluses 
oleva juhtmete hoidja ja kruvige see kinni 

 

 
 

Ühendage 3 juhet toiteallikaga: Faas (L1), Nulll 
(N), Maandus (  ). 

Kruvige kinnitusalus lakke. 
 

 
 

 
Kruvige toiteallikas kinnitusalusele. 

 

Kui Kui toiteallikaga kinnitusalus on paigaldatud, 
kinnitage andur, keerates päripäeva, kuni kostub 
klõps. Kui aku puudub või on valesti sisestatud, 
ei saa suitsuandurit kinnitusalusesse paigaldada. 

 

 
VÕIMALUS 2: KANALIKARPI PAIGALDATUD 
SEADE: 

 

Ühendage 3 kanalikabi toitejuhet seadme 
juhtmetega: 
Faas (L1), Null (N), Maandus (   ) . 

 
 
 

Kruvige toiteallikas kanalikarpi. 
 

 
 

MÄRKUS: Kui andur on paigaldatud 
juhtmekarbile, siis paigaldusalust ei 
kasutata. 

 
VÕIMALUS 3: SEADE MIS ON PAIGALDATUD 
VALGUSTI PESSA: 

 

Puurige läbi seadme keskosa (Diam. 8mm) 
 

 
Paigaldage toiteallikas kinnitusaluse rõngasse 
või kasutage juhtmekarpi, nagu näidatud 
valikutes 1 ja 2. 
MÄRKUS: Seadme toide peab erinema valgusti 
toidetest, mida saab sisse ja välja lülitada. 

 

Toitepistiku ühendusele ligipääsemiseks 
eemaldage plastkate. 

 

 

Juhtige lambi juhe läbi suitsuanduri.

 
 
 
 

USE THE 
ENCLOSED 

SCREWS AND 
PLUGS 

MARK UP 

4 SCREW HOLES 

WITH A PEN 
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Miinimum 10cm 

MAINS POWERED 
SMOKE ALARM 

SMOKE ALARM HEAT ALARM 

FLOOD ALARM SMART REMOTE 

Ühendage 4 juhet toiteallikaga: Faas (L1), Null (N), 
Maandus ( ), valgusti toitejuhe 
(L2). 

 

Ühenda juhtmed nii nagu näidatud. 
 

 
Paigalda kaablihoidja ja aseta tagasi kate. 

 
 

 

 
Lambipirn: maksimum 75W 

Valgusti kaal: maksimum 2 kg 

 
MÄRKUS: Pärast juhtmete paika panemist läbi 
seadme kontrollige, kas testnupp võib vabalt 
liikuda. Kui ava on liiga väike, ei saa testnupp 
liikuda. 

6. TEST FUNKTSIOON: 

Pärast paigaldamist ja vähemalt üks kord 
kvartalis kontrollige kõiki oma seadmeid, 
veendumaks, et need töötavad õigesti ja on 
üksteise levialas. 
Soovitatav on kontrollida seadmeid iga nädal 
visuaalselt, kas LED vilgub õigesti (iga 48 
sekundi tagant). 
Vajutage vähemalt 10 sekundit mis tahes seadme 
testnuppu. See saadab häire signaali; kõik teised 
ühendatud seadmed peaksid signaali saama 
lühikese aja jooksul. Andurid annavad lühikese 
piiksu ja LED vilgub iga 8 sekundi järel 2 minutit. 
 

MÄRKUS: Testfunktsioon edastab ka nõrgemat 
raadiosignaali, et tagada optimaalne töö 
tavalistes tingimustes. 

Testsignaali väljasaatmisel reageerivad andurid 
kahel viisil: 

1. Üks piiks iga 8 sekundi järel näitab, et andurid 
on ühendatud ja töötavad. 

 

2. Kolm lühikest piiksu iga 8 sekundi järel näitab 
suitsuanduri tõrget. Andurit tuleks puhastada 
tolmuimeja abil (madalal seadistusel) 
suitsuhäirekambri ümber ja siis seda uuesti 
testida. 

Vajaduse korral saab selle signaali iga anduri 
puhul varakult peatada, vajutades lühidalt 
testnuppu. 

NÕUANNE: Helitaseme minimeerimiseks on 
testimise ajal ohutu katta heliväljundi augud 
sõrme või riidega. 

Kui tõrge ei lahene, külastage veaotsinguks 
www.cavius.com. 

 

7. TAVAREŽIIM: 
Tavarežiimis vilgub LED iga 48 sekundi järel, et 
näidata seadme tavapärast tööd. 

Roheline LED põleb, kui seade on ühendatud 
vooluvõrguga. Kui seade on ühendatud 
vooluvõrku, võib rohelise LED süttimiseni kuluda 
kuni 1 minut. 
 

8. HÄIREREŽIIM: 

Kui suits on tuvastatud, läheb suitsuandur 
häirerežiimi. Kõlab häiresignaali ja punane LED 
hakkab vilkuma. 

 

Suitsuandur edastab häiresignaali ka teistele 
ühendatud seadmetele, mis annavad ka lühikese 
viivitusega häiresignaali. 
 
CAVIUS Wireless Familyanduritel on kaks 
erinevat häiresignaali: 
 
Signaal 1 (--- --- ---) tähistab eluohtlikke näitusid, 
nagu nt suits. 

Signaal 2 (- - -) on mitte eluohtlik signaal, nt 
üleujutuse andur: 

Suitsuanduri signaal: --- --- --- 

Temperatuurianduri signaal: --- --- --- 

Üleujutuse anduri signaal: -    -  - 

Vingugaasi madal tase:   -   -   - 

Vingugaasi kõrge tase: --- --- --- 

Pane tähele, et ainult lähteanduri LED vilgub 

punaselt, et seda oleks võimalik kindlaks teha. 

9. PAUS/VAIGISTUS FUNKTSIOON: 

Kui suitsuanduri on käivitanud valehäire, nt 
toiduvalmistamine, kamin jms, saab selle 10 
minutiks peatada, vajutades ainult lähteanduri 
testnuppu (tähistab vilkuv LED). 

 

Põhjus on see, et enne vaigistusfunktsiooni on 
vaja leida häire allikas. Eesmärgiks on 
veenduda, et olukord pole eluohtlik. 

 

 

 
10. SEADME LISAMINE: 

 

 

 

 
Võrgutoitega suitsuandurit saab kasutada koos 
traadita ühenduse CAVIUS pere seadmetega: 
suitsu, temperatuuri, üleujutuse, vingugaasi ja 
võrgu toitega anduritega. Kõik CAVIUS  

andurid, mis on omavahel 
ühendatud, saab lisada ühte 

süsteemi, sest need töötavad samal sagedusel 
ja kasutavad sama andmeprotokolli. See 
tähendab, et traadita süsteem võib koosneda 
suitsu, temperatuuri, üleujutuse jms andurite 
kombinatsioonist. 

Paigutage kõik andurid „Õpperežiimi” ja 
tegutsege, nagu seletatud osas 1. 

Testige kõigi seadmete ühendust, korrates 
pärast seadme lisamist testfunktsiooni 6. 

11. AKU TÜHJENEMISE SIGNAAL: 
Teie toote aku on 1-aastase tööajaga ilma voolutoiteta 
ja kuni 10-aastase normaalse tööeaga vooluvõrgus. 
Siiski soovitame akut vahetada iga 5 aasta tagant. 
 
Kui aku hakkab tühjenema, kostub 30 päeva jooksul 
iga 48 sekundi tagant lühike piiks.
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Helisignaal tuleb ainult seadmest, mille aku on 
tühjenemas, muud ühendatud andurid ei piiksu. 
Seadmete akusid saab ohutult vahetada ilma 
õppeprotsessi uuesti läbi viimata – koodid ei kustu 
seadme mälust aku vahetuse ajal. 

12. AKU VAHETUS: 

Aku vahetamiseks eemaldage suitsuandur 
toiteallikast, keerates seda vastupäeva 

Eemaldage plastikust kate, et akule ligi pääseda. 

13. HOOLDUS JA VEAOTSING: 
 

Tolmuosakeste eemaldamiseks tuleb suitsuandurit 
korra kvartalis tolmuimejaga puhastada ja seda 
saab ka niiske lapiga pühkida. (Ära ava andurit).

 

14. MUU TEAVE: 

Ära värvi andurit. 
 

Utiliseerimine: Kui toote kasutusaeg on läbi, 
utiliseerige andur ja akud õigesti. Need on 
elektroonikajäätmed, mis tuleks ringlusse võtta. 

 

HOIATUS. Pärast paigaldamist eemaldage 
tolmukate. Kui tolmkate on ees, ei pääse suits 
kambrisse. 

 
Sellele tootele kinnitatud CE-märgis kinnitab selle 
vastavust toote suhtes kohaldatavatele Euroopa 
direktiividele ja eriti selle vastavust ehitustoodete 
määrusega 305/2011 seotud standardi EN 14604 
harmoneeritud spetsifikatsioonidele.

 

MÄRKUS: Suitsukambrit saate hõlpsalt 
tolmuimejaga puhastada selleks ette nähtud 
avade kaudu ja andureid on võimalik samal ajal 
ka testida on võimalik testida vajutades korraks 
kattele. 
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Asendage aku polaarsust arvestades. Ühendage 
andur toiteallikaga, keerates seda päripäeva, kuni 
kostub klõps, ja viige läbi seadme test.

 
 

Kondenseeruv kõrge õhuniiskus on 
probleem,mida saab lahendada suitsuanduri 
kuivatamisega. 
 
Kui suitsuandur ei tööta testnupu vajutamisel, on 
tõenäoline põhjus voolukatkestus. Testi andurit 
alati peale aku vahetust. 

 
Kui viga püsib, siis külastage www.cavius.com. 

EN 14604:2005 + AC :2008 
DoP no.: 2201-003 

Download DoP document: www.cavius.com 
 
 

 

Kõik õigused kaitstud: CAVIUS Aps ei vastuta selles 
juhendis ilmnevate võimalike vigade eest. Lisaks jätab 
CAVIUS Aps endale õiguse muuta siin kirjeldatud riistvara, 
tarkvara ja / või spetsifikatsioone igal ajal ilma ette 
teatamata ning CAVIUS Aps ei võta endale kohustust siin 
sisalduva teabe värskendamiseks. Kõik siin loetletud 
kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. 
Autoriõigused © CAVIUS Aps. 

 
Välja töötanud CAVIUS Aps Julsøvej 16, DK-
8600 Toodetud P.R.C. 

126979 rev1 
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