
Visus detektorus, kurus ir nepieciešams 
uzstādīt mājā, jāievada "Learn Mode" režīmā, 
nobīdot slēdzi uz detektora aizmugurēja paneļa 
"Learn Mode" režīmā.

Iemirgos sarkanā gaismas diode, norādot, ka 
ir izvelēts "Learn Mode".

Ņemiet vērā, kad detektors ir pārvests "Learn 
Mode" režīma, tas nevar būt ievietots montāžas 
pamatnē. 
Neizņemiet ārā bateriju "Learn Mode" režīmā, 
jo tas pārtrauks iestatīšanas procesu. 
Nospiediet un turiet testa pogu tikai vienam 
detektoram, līdz parādās signals un gaismas 
diode sāks mirgot. Šīs detektors kļūs par 
galveno, un sāks sūtīt noteikto kodu citiem 
detektoriem.

Detektori mirgos, saņemot noteikto kodu.

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

2. LABĀKĀS VIETAS DŪMU DETEKTORU UZSTĀDĪŠANAI:
• Uzstādiet detektorus vietās, kur ir iespējams

ugunsgrēks un piedūmošana.
• Uzstādiet detektorus katrā mājas stāvā,
gaiteņos un kāpnes.
• Detektors ir ieteicams katrā telpā, piemēram
guļamistabās un viesistabās. 
Papildus detektori palielina drošību.

3. VIETAS, KUR NEVAJAG UZSTĀDĪT DŪMU
DETEKTORUS:

• Putekļainās telpās.
• Konusveida griestu augšpusē, griestu malās un
tuvāk par 50 cm no sienas.

• Telpās, kur temperatūra pārsniedz +4C līdz
+38C vai relatīvais mitrums pārsniedz 90% un
nekondensējas.

• Virtuvēs, garāžās, veļas mazgātavās vai
pārāk tuvu kamīniem; vietās, kur var būt
mitrums, gāzes, dūmi.

Novietojiet detektoru tur, kur tas būs 
pieejams, lai pārbaudītu bateriju vai veikt 
tehnisko apkopi.
4. IZVIETOJUMS:
Dūmu detektors ir paredzēts uzstādīšanai uz 
griestiem vai uz sienas.
Griestu montāžai:
Dūmu detektoram jābūt vismaz 50cm attālumā 
no sienas. 

       no sienas

Sienu vai konusveida griestu augšējās daļas montāžai:

Vismaz viens detektors uz vienu stāvu un 
ar maksimālo attālumu 10 metri starp 
detektoriem.   

5. DŪMU DETEKTORA UZSTĀDĪŠANA:
Atvienojiet detektoru no montāžas pamatnes, 
pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Izmantojiet montāžas pamatni, lai atzīmētu 
caurumus

Optiskais dūmu detektors 
Komerciālā saite: 2103-003 
Izstrādāja: CAVIUS

Dūmu detektors ir paredzēts privātmājām, dzīvokļiem, 
kempinga piekabēm, pārvietojamām mājām. Nav 
ieteicams atklātam ūdens transportam.

UZMANĪGI IZLASIET LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU 
PIRMS INSTALĒŠANAS UN TALĀKĀS LIETOŠANAS

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA 
Maksimālais detektoru skaits, kurus vienā grupā var 
savstārpeji savienot, ir 32.      
Lūdzu, ņemiet vērā: Tie mēdz būt detektori no CAVIUS

Attālums starp savstarpēji savienotiem detektoriem 
ir atkarīgs no mājas izkārtojuma, un tie vienmēr ir 
jāparbauda pēc uzstādīšanas. Nav ieteicams 
attālinat divus detektorus vienu no otra vairāk par 
10 metriem.
Diametrs: 65mm. Augstums: 44mm
Detektors darbojās no nomainamās 3v CR123A litija 
beterijas. Ņemiet vērā, ka detektora pareizo darbību 
nodrošina viena no sekojošām baterijām: DURACELL, 
PANASONIC vai HUIDERUI. Normālos apstākļos 
minimālais baterijas kalpošanas laiks ir 5 gadi, bet 
nopietni radio traucējumi var ietekmēt jūsu ierīces 
baterijas kalpošanas laiku.
Savstarpējais radiofrekvences savienojums: 868 MHz 
Atbilst standartiem: EN14604:2005 + 
AC:2008, EN300-220. 

1. KĀ REGULĒT UN PIESLĒGT DETEKTORUS
Sāciet ar baterijas izolācijas lentes 
izvilkšanu, kā parādīts attēlā.

Lūdzu, ņemiet vērā: Produkta etiķeti nedrīkst 
ņemt nost, jo uz tā ir svarīga informācija par 
produktu. 
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Minimums

         Vismaz 50cm  

no augšas

Vismaz 30cm un
maksimāli 50cm no

griestiem

Siena
Griesti

Vismaz 50 cm 
Siena

Griesti

SARKANĀ
GAISMAS DIODE

Griestu augšējā daļa



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.
9. PAUZE/KLUSUMA FUNKCIJA:
Ja ēdiena gatavošanas laikā, kamīna dēļ  utt. 
nostrādāja viltus trauksme, to var apturēt uz 
10 minūtem, nospiežot testēšanas pogu tikai 
tam detektoram, kuram nostrādāja trauksme 
(norādīts ar mirgojošo gaismas diodu). 

Iemesls tam ir tāds, ka pirms klusuma 
funkcijas izmantošanas ir jāatrod 
trauksmes avots. Tas tiek darīts, lai 
pārliecinātos, ka tā nav dzīvībai bīstama 
situācija.
10. PIEVIENOT PAPILDUS IERĪCI:

Visi saistīti ar CAVIUS trauksmes signāli 
robežās var būt pievienoti sistēmai,  

jo tie darbojās tādā pašā frekvencē un izmanto to pašu 
datu protokolu. Tas nozīmē, ka bezvadu sistēma var 
sastāvēt no dūmu, plūdes, siltuma detektoriem utt.
Pārslēdziet visus detektorus "Learn Mode" 
režīma un atkartojiet sadaļu Nr. 1
Vienmēr pārbaudiet savienojumu ar visām ierīcēm, 
atkārtojot sadaļu Nr. 6 (Testēšanas Funkcija) pēc 
ierīču pievienošanas. 

11. BRĪDINĀJUMS PAR ZEMU BATERIJAS UZLĀDES LĪMENI:

Jūsu produkta baterijai kalpošanas laiks ir 5 
gadi. Kad baterijas kalpošanas laiks 
tuvosies beigām, 30 dienu laikā ik pēc 48 
sekundēm tiks atskaņots īss pīkstiens.
Pīkstēs tikai tas detektors, kura baterijas 
kalpošanas laiks tuvojās beigām. Neviens no 
pārējiem pieslēgtajiem detektoriem signālu neizdos.
Mainīt baterijas detektoros bez atkartotās 
apmācības ir droši. Detektori neaizmirsīs kodus 
baterijas maiņas procesa laikā.

12. BATERIJAS NOMAIŅA:
Lai nomainītu bateriju, atvienojiet dūmu detektoru no 
montāžas pamatnes, griežot to pretēji pūlksteņrādītāja 
virzienam. Nomainiet bateriju, ievērojot polaritāti.
Uzmanību: Pastāv sprādzniena risks, ja 
baterijas tiek aizvietotas ar nepareizu modeli. 
Piestipriniet detektoru montāžas pamatnei, pagriežot to 
pulksteņrādītāja virzienā līdz tas nokliksķina, un pēc tam 
pārbaudiet detektoru.

13. TEHNISKĀ APKOPE UN PROBLĒMU NOVĒRŠANA
• Detektoru reizi ceturksnī jāiztīra ar putekļsūcēju,
kā arī var noslaucīt ar mitru lupatu (nenoņemot
nost detektoru).

•Augsta mitruma kondensācija var būt novērsta,
izžāvējot detektoru.

Ja nospiežot testēšanas pogu dūmu detektors 
nedarbojās, iespējamais cēlonis ir bojāta 
beterija. Pārbaudiet, vai baterija nav izlādējusies, 
pēc kā nomainiet viņu. 
Vienmēr pārbaudiet detektoru pēc baterijas 
nomaiņas.
Ja problēma joprojām pastāv, apmeklējiet 
www.arsenaldrosiba.com problēmu novēršanai. 

14. PAPILDUS INFORMĀCIJA:
Nekrāsojiet detektoru.
Pievērsiet uzmanību vietējiem uzstādīšanas 
noteikumiem.
Utilizācija: Lūdzu, kalpošanas laika beigās utilizejiet 
bateriju un produktu pareizā veidā. Tie ir elektroniskie 
atkritumi, kurus vajadzētu pārstrādāt.
Pievērsiet uzmanību vietējiem noteikumiem, kā arī jūsu 
apdrošināšanas uzņēmuma ieteikumiem attiecībā uz 
uzstādītajiem dūmu detektoriem.
Šim produktam pievienotais CE marķējums 
apliecina atbilstību Eiropas Direktīvām, 
kuras attiecās uz šo produktu, kā arī EN 
14604 standarta saskaņoto specifikāciju 
ievērošanu, kas attiecās uz Būvizstrādājuma 
regulu 305/2011. 

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.

Pēc montāžas pamatnes uzstādīšanas 
pievienojiet detektoru, pagriežot to 
pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas noklikšķina. 
Ja baterija nav ievietota detektorā vai ir 
ievietota nepareizi, vai slēdzis atrodās ''Learn 
Mode'' režīmā, detektors montāžas pamatnē 
nenoklikšķinās.

6.TESTĒŠANAS FUNKCIJA
Pēc instalēšanas, un vismaz vienu reizi ceturksnī 
pārbaudiet visus savus detektorus, 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 testēšanas pogu jebkuram detektoram 
vismaz 10 sekundes. Tas nosūtīs testa signālu 
no detektora; visi pārējie pieslēgtie detektori īsā 
laikā saņems signālu. Detektors izdos īsu 
pīkstienu , un gaismas diode mirgos ik pēc 8 
sekundēm 2 minūšu laikā.

PIEZĪME: Testēšanas funkcija ļauj nosūtīt 
vāju radiofrekvences signālu, lai nodrošinātu 
optimālu darbību normālajos apstākļos. Kad 
tiek nosūtīts testa signāls, detektori reaģēs 
divos veidos:

1. Viens skaņas signāls ik pēc 8 sekundēm norāda
uz to, ka detektori ir pieslēgti un darbojās

2. Trīs īsi skaņas signāli ik pēc 8 sekundēm norāda uz
dūmu detektora kļūdu. Detektoru jāiztīra apkārt 
detektoru kamerai, izmantojot putekļu sūcēju 
(zemas jaudas režīmā), un pēc tam vēlreiz 
pārbaudīt.
Vajadzības gadījumā šo indikāciju var iepriekš 
apturēt katram detektoram, īsi nospiežot 
testēšanas pogu. 
PADOMS: Ir droši testēšanas laikā aizvērt ar 
pirkstu audio izvadi lai samazinātu izejošo skaņu. 

7. NORMĀLAIS REŽĪMS:
Normālajā režīmā gaismas diode mirgos 
ik pēc 48 sekundēm, parādot normālo 
detektora darbību.

8. TRAUKSMES REŽĪMS:
Kad tiek konstatēta dūmu koncentrācija, 
detektors nonāk ''Trauksmes režīmā''. Sāks 
skanēt trauksmes signāls un gaismas diode sāks 
mirgot.
Dūmu detektors nodos trauksmes signālu citiem 
pieslēgtiem detektoriem, kuri pēc īsas kavēšanas  
izdos trauksmes signālu. CAVIUS Wireless 
saimei ir divi dažādi trauksmes signāli: 
Trauksmes signāls 1  (--- --- ---) trauksme, kas ir 
dzīvībai bīstama, piemēram, piedūmošanas 
trauksme. 

STIPRI PIESTIPRINIET 
DETEKTORU 
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