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U Z M A N Ī G I  I Z L A S I E T  L I E T O T Ā J A  
R O K A S G R Ā M A T U  P I R M S  
L I E T O Š A N A S  U N  SAGLABĀJIET 
TURPMĀKAI LIETOŠANAI!
Vispārīgs apraksts: 
Tālvadības pults ir izstrādāts, lai kad rodas 
trauksme, brīdinātu ar strauji mirgojošu brīdinājuma 
signālu,  un lai vadītu no attāluma CAVIUS Wireless 
Alarm saimi. Luktura funkciju var izmantot, lai 
atrastu evakuācijas ceļus naktī.

Tehniskā informācija:
Tālvadības pults var būt izmantots ar CAVIUS Wireless 
Alarm saimes detektoriem: Dūmu, Siltuma, Plūdu, CO un 
Galveno detektoru. Maksimālais detektoru skaits, kurus 
vienā grupā var savstārpeji savienot, ir 32. Minimālais 
diapazons ir 100 m atklātā laukumā. Radiofrekvences 
nosacījumi  ir atkarīgi arī no mājas izkārtojuma un 
būvmateriāliem. Jums vienmēr jākontrolē tas pēc 
uzstādīšanas un pēc bateriju nomaiņas.

Diametrs: 27mm Garums: 140mm
Attalinātais kontrolleris darbojās ar 3 
nomaināmām DURACELL AAA sārma baterijām. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka pults pareiza darbība tiek 
nodrošināta, izmantojot DURACELL baterijas.

Savstarpējais radiofrekvences savienojums: 868 MHz.
Atbilst standartiem: RoHS, REACH, R&TTE, 
EN60065, EN300-220.

Kā pieslēgties Wireless Alarm saimei:
1. Atveriet akumulatora nodalījumu, nospiežot pogu.
Ievietojiet baterijas akumulatora nodalījumā, ievērojot 
polaritāti.

2. Pārvelciet slēdzi "Learn Mode" režīmā.
Tālvadības pults pāries Learn mode režīmā.
Visi detektori, kurus mājā  jāsavieno ar tālvadības pulti, 
ir jāparslēdz "Learn Mode" režīmā, pārvietojot katras 
ierīces slēdzi pozīcijā "Learn Mode".

3. Lukturis iedegsies, lai norādītu, ka ir izvēlēts "Learn 
Mode".

Lūdzu,ņemiet vērā: Neizņemiet ārā bateriju "Learn 
Mode" režīmā, jo tas pārtrauks iestatīšanas procesu.

4. Nospiediet un turiet testa pogu  tikai tālvadības pultim,
kamēr tas sāks izdot skaņas signālu un mirgot. Tas 
kļūs par galveno ierīci un sāks sūtīt noteikto kodu 
citiem detektoriem. 

5. Detektori mirgos, saņemot noteikto kodu.

6. Kad visiem detektoriem mirgo sarkanā gaismas 
diode, tie ir pieslēgti un var būt atslēgti no 
"Learn Mode" režīma un uzstādīti.

Uzstādīšana:
Tālvadības pulta korpusam ir iebūvēts magnēts, tāpēc 
to var uzstādīt uz metāla plāksnes, kas ir piestiprināta 
pie sienas, vai uz ledusskapja vai citām metāla 
virsmām.
Metāla plāksni var uzstādīt ar divpusēju lenti vai 
pievienotu skrūvju komplektu.

Gala vāciņam ir caurums, kurā var pievienot štropes, 
lai tālvadības pulti varētu pakārt uz āķa utt.

Kā nosūtīt testa signālu, izmantojot tālvadības pulti: 
Pēc instalēšanas, un vismaz vienu reizi ceturksnī 
pārbaudiet visus savus detektorus, nospiežot testa pogu 
uz tālvadības pults,lai parliecinātos, ka tie darbojās 
pareizi un atrodas attālumā cits no cita.
Ieteicams vizuāli pārbaudīt reizi nedēļā, ja gaismas diode 
mirgo pareizi (ik pēc 48 sekundēm). Turiet sarkano pogu 
līdz pults pārstās mirgot, skanēt un vibrēt.
Tālvadības pults tagad nosūta testa signālu jūsu 
detektoriem. Testa laikā  tālvadības pults mirgos un izdos 
skaņu. 
Ja tālvadības pults saņem testa signālu no citas ierīces, 
tas arī mirgos un izdos skaņu, lai norādītu, ka tas ir daļa 
no grupas. Indikāciju var apturēt, nospiežot sarkano 
pogu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Lai nodrošinātu optimālu darbību 
normālos apstākļos, testa funkcija nosūta samazinātās 
jaudas radiofrekvences signālu.

Trauksmes režīms:
Ja kāds no pievienotajiem detektoriem ieiet trauksmes 
režīmā un nosūta radiofrekvences trauksmes signālu, 
tālvadības pults sāks ātri mirgot (stroboskops).
Tālvadības pultī ir iebūvēts vibrācijas mehānisms un 
skaļrunis, kas sekos sākotnējās trauksmes skaņas 
shēmai. Trauksmes laikā tiek aktivizēts gan skaļrunis, 
gan vibrācijas mehānisms.
Lukturi var pārslēgt no stroboskopa režīma uz 
patstāvīgo, nospiežot sānu pogu.

Lūdzu, ņemiet vērā: zibspuldze mirgos 2 Hertz (2 reizes 
sekundē), lai izvairītos no epilepsijas uzsākšanās.

CAVIUS Wireless saimei ir divi dažādi trauksmes 
signāli: 
Trauksmes signāls 1 (--- --- ---) trauksme, kas ir 
dzīvībai bīstama, piemēram, piedūmošanas trauksme.
Trauksmes signāls 2 (- - -) trauksme, kas nav dzīvībai 
bīstama, piemēram, plūdu trauksme:
Piedūmošanas trauksmes signāls:             --- --- ---
Siltuma trauksmes signāls:  --- --- ---
Plūdu trauksmes signāls:               -    -   -

Zema CO līmeņa trauksmes signāls:    -    -   -
Augsta CO līmeņa trauksmes signāls:  --- --- ---

Ņemiet vērā, ka mirgos tikai tas detektors, kuram 
nostrādāja trauksme, lai to varētu identificēt.

Kā deaktivizēt trauksmi, izmantojot tālvadības pulti: 
Kad detektori no Wireless Alarm saimes ieiet truksmes 
režīmā, tos var deaktivizēt, īsi nospiežot sarkano pogu uz 
tālvadības pults. 

• Trauksmes pirmajās 30 sekundēs: 
Vienreiz nospiediet sarkano pogu un tālvadības pults 
pārstās vibrēt un izdot skaņu, gaismas diode joprojām 
mirgos.
Tālvadības pults tagad gaida, lai nosūtītu klusuma 
signālu, kas automātiski sāks darboties 30 sekunžu laikā.

• Pēc trauksmes 30 sekundēm:
Vienreiz nospiediet sarkano pogu un tālvadības pults 
nosūtīs klusuma signālu 13 sekundēs.
Ja ir nepieciešams deaktivizēt vairākus detektorus, to 
var atkārtot tik reižu, cik ir nepieciešams.

Lūdzu, ņemiet vērā: sakarā ar spēkā esošajiem 
tiesību aktiem klusuma signāls tiek pārsūtīts ar 
samazinātu jaudu (tālvadības pultim jābūt īsā 
diapazonā no detektora, kuru jūs gribat deaktivizēt, 
kas nozīmē, ka jums jābūt tājā pašā telpā kur 
nostrādāja trauksme).

Jūs varat deaktivizēt jebkuru no saviem detektoriem 
sistēmā, kamēr jūs atrodaties tajā pašā telpā un 
tuvumā no detektora.

Sānu poga luktura aktivācijai 

Lukturis

Vāciņš baterijas piekļuvei

Poga pārbaudei/klusuma režīmam

Magnētiskais turētājs 

"Learn mode" slēdzis

Normal Mode Learn Mode

LV



Izstrādāja CAVIUS Aps Julsøvej 16, DK-8600 
Ražots Ķīnā.

126894 rev2

Šim produktam pievienotais CE marķējums apliecina 
atbilstību Eiropas Direktīvām, kuras attiecās uz šo produktu.

Visas Tiesības aizsargātas: CAVIUS Aps neuzņemas 
nekādu atbildību par kļūdām, kas var rasties šajā lietotāja 
rokasgrāmatā. Turklāt, CAVIUS Aps patur tiesības jebkurā 
laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šeit aprakstītās 
iekārtas, programmatūru un/vai specifikācijas. CAVIUS Aps 
neuzņemas nekādu pienākumu atjaunināt šeit sniegto 
informāciju. Visas šajā dokumentā uzskaitītās preču zīmes 
ir to īpašnieku īpašums. Copyright © CAVIUS Aps.

Jūs varat pāriet no istabas uz istabu un
deaktivizēt detektorus, īsi nospiežot pogu, līdz
atrodiet detektoru, kuram nostrādāja trauksme (tas,kurš 
mirgo) un tad pārbaudiet trauksmes cēloni.
Visas pārējās ierīces arī tiks izslēgtas.

Ja jūs deaktivizēsiet detektoru, kurš nav trauksmes 
avots, pārējie detektori joprojām pīkstēs.

Lukturis:
Lukturi var aktivizēt, nospiežot sānu pogu. Nospiežot 
vēlreiz, jūs izslēdzat gaismu.

Lūdzu, ņemiet vērā: gaisma automātiski izslēgsies pēc 
5 minūtēm.

Brīdinajums par zemu baterijas uzlādes līmeni: 
Kad baterijas kalpošanas laiks tuvosies beigām, 30 
dienu laikā ik pēc 48 sekundēm tiks atskaņots īss 
pīkstiens.
Pīkstēs tikai tā ierīce, kurā baterijas kalpošanas laiks 
tuvojās beigām. Neviena no pārējām pieslēgtām 
ierīcēm signālu neizdos.
Mainīt baterijas pultī bez atkartotās apmācības ir droši. 
Detektori neaizmirsīs kodus baterijas maiņas procesa 
laikā.

Bateriju nomaiņa:
Jūs varat piekļūt 3 x AAA baterijām, noņemot gala 
vāciņu.
Nomainiet baterijas, ievērojot polaritāti. Vienmēr 
pārbaudiet kontrolleri pēc bateriju nomaiņas. 

Uzmanību: Pastāv sprādzniena risks, ja baterijas tiek 
aizvietotas ar nepareizu modeli.
Izlietotās baterijas jāutilizē saskaņā ar vietējiem vides 
aizsardzības noteikumiem.

Tehniskā apkope un problēmu novēršana:
Ja pults nedarbojas, nospiežot pārbaudes / 
deaktivācijas pogu, iespējamais cēlonis ir bojātas 
baterijas, kuras ir jānomaina. Lūdzu, meklējiet 
problēmu novēršanu vietnē www.arsenaldrosiba.com

Kā darbojās tālvadības pults: 

• Signāla saņemšana no detektora: vibrācija, skaņa un 
gaismas diode mirgo.

• Gaida nosūtīt klusuma signālu trauksmes pirmajās 30 
sekundēs: gaismas diode mirgo.

• Klusuma signāla nosūtīšana: ātra vibrācija, skaņa 
un gaismas diode mirgo - 13 sekundes.

• Testa signāla saņemšana: ātra vibrācija un 
gaismas diode mirgo
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