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1. Tutvustus

                  

                  Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja 

                  patareisid prügikasti, viige need vastavatesse 
                  kogumispunktidesse.

Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme 
kasutussevõtmist hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Kui seade on 
defektne, kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga. 
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2. Ohutusnõuded

 

Hoidke seade eemal laste ja kõrvaliste isikute käeulatusest.

  Kasutamiseks ainult siseruumides. Kaitske seadet 
vihma, niiskuse ja vedelike eest. 

3. Üldandmed

Hooldus- ja garantiitingimused leiate juhendi viimastelt 

lehekülgedelt.
 

  

Kaitske seadet tolmu ja ekstreemsete 

temperatuuride eest. 

 

Kaitske seadet kukkumise ja löökide eest. Ärge 

kasutage liigset jõudu. 

 

 Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist selle kasutusjuhiste ja 

    ohutusnõuetega.

 Seadet ei ole lubatud muuta, see tühistab seadme garantii ning 

    võib põhjustada kahjustusi varale ja tervisele.

 Kasutage seadet ainult selleks määratud viisil. Seadme

    kasutamine muul viisil tühistab selle garantii.

 Kasutage seadet ainult vastavalt kasutusjuhistele ja

    ohutusnõuetele, vastasel juhul kaotab selle garantii kehtivuse. 

 Kuna toodet täiustatakse tootja poolt pidevalt, võib tegelik seade 

erineda juhendi piltidest. 

 Toodet kujutavad pildid juhendis on illustratiivsed. 

 Ärge lülitage seadet kohe sisse, kui see on olnud erinevas

    temperatuurikeskkonnas, oodake kuni see soojeneb 

    toatemperatuurile.

 Hoidke kasutusjuhend alles, et seda vajadusel edaspidi lugeda.
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4. Patarei

Järgige jooniseid leheküljel 2. 
 

1. Avage transmitteri patareipesa lameda peaga kruvikeeraja 

abil. 
2. Sisestage CR2032 patarei, jälgides selle polaarsust. 
3. Sulgege patareipesa. Jätkake paigaldusega.
 

Märkus: kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage 

sellest patareid. 
 

 

ETTEVAATUST:
Valesti paigaldatud patarei võib lõhkeda. 
Kasutage ainult seadmega sobivaid patareisid. 
Kaitske patareisid kuumuse (otsene päikesevalgus, lahtine 

tuli jne) eest. Ärge lõhkuge patareisid ega visake neid tulle, 
need võivad lõhkeda. Ärge üritage laadida mittelaetavaid 
patareisid (alkaline). Ärge visake patareisid prügikasti, viige 

need vastavasse kogumispunkti. Hoidke patareid eemal 

laste käeulatusest. 

5. Paigaldus

 

Testige ressiiveri ja transmitteri vahelist töövahemaad. 

Töövahemaa on 150m avatud alal, kuid võib väheneda 
takistuste (näiteks seinad) tõttu. 

 

Järgige joonist juhendi leheküljel 2. 
 

1. Avage ettevaatlikult transmitteri karp ning kasutage selle 

      tagakülge puurimisaukude märkimiseks soovitud kõrgusele. 

2. Puurige kinnitusavad sobiva otsikuga trelliga (ei ole seadmega
      kaasas). 
3. Sisestage igasse avasse kaasasolev nailonhoidik. 
4. Fikseerige tagakaas kaasasolevate kruvidega. Kinnitage esiosa 

tagaosa külge. 
5. Ühendage ressiiver voolupistikusse. 

 

Märkus: Transmitteri saab paigaldada ka kahepoolse teibi abil. 
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6. Kasutamine

Järgige jooniseid leheküljel 2.
 

1. Kontrollige et transmitter ja ressiiver oleksid sisse lülitatud. 
2. Ressiiver [2] heliseb kui vajutatakse transmitteri [1] nuppu. 
3. Valige soovitud meloodia, kasutades valikunuppu [4] ning 

määrake helitugevus helitugevuse nupuga [3].

7. Tehnilised andmed

 Juhtmevaba .......................................................... jah
 Töövahemaa ..................................... 150m avatud alal
          Kohandatav .......................................................... jah
 Nupuvajutus..................................... LED indikaatoriga
 Erinevad helid ........................................................ 32
 IP reiting (transmitter) ......................................... IP44
 Vooluallikas
  transmitter ............................... 1 x CR2032 (kaasas)

 
Kasutage seadet ainult koos originaallisadega. Tootja ei 

vastuta seadme kasutamisest põhjustatud kahjude või 

kahjustuste eest. Lisainformatsiooni seadme kohta ning 

uusima kasutusjuhendi

versiooni leiate veebilehelt: www.perel.eu. Tootjal on õigus 

kasutusjuhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.
 
RED Vastavusdeklaratsioon
Tootja, Velleman NV kinnitab, er raadioseadmete tüüp [EDP1] + 
[EDPTW] vastab direktiivi 2014/53/EU nõuetele.
Täieliku teksti leiate veebilehelt: www.velleman.eu.
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Velleman® Hooldus ja garantii
Kõik tooted vastavad EL nõuetele.
Garantiitingimused:
• Kõikidele toodetele kehtib 24-kuuline
garantiiperiood tootmisvigade ja
materjalidefektide kohta.
Garantiiperioodi alguskuupäev on
toote ostukuupäev.
• Tootjal on õigus garantiiline seade
vahetada vastava teise tootega, see
parandada või tagastada ostusumma
täielikult või osaliselt.
• Garantiitingimuste alla ei kuulu:
- otsesed või kaudsed kahjustused,
mis on tekkinud
tootele peale toote ostu (põhjuseks
näiteks oksüdatsioon, löögid,
kukkumised, tolm, mustus, niiskus);
- seadme kasutamisest põhjustatud
kahjud või kahjustused;
- normaalselt kuluvad lisad ja osad
(näiteks patareid, lambid, kummist
osad, kanderihmad jne);
- õnnetusjuhtumitest põhjustatud
kahjustused (näiteks tulekahju,
veekahjustus, äikeselöök,
õnnetusjuhtum jne);
- vigastused mis on põhjustatud
meelega, ebakorrektsest
kasutamisest, valest hooldusest jne;

- seadme kommerts-, professionaalsel
või kollektiivsel kasutamisel väheneb
seadme garantiiperiood kuue (6)
kuuni;
- seadme ebakorrektsest pakkimisest
ja transportimisest põhjustatud
kahjustused;
- kõik kahjustused mille on
põhjustanud seadme muutmine või
parandamine selleks autoriseerimata
isikute poolt;
• Garantiilised tooted tuleb edastada
kohalikule edasimüüjale korrektselt
pakituna (soovitatavalt originaal-
pakendis) ning koos ostu tõendava
dokumendi ja selge veakirjeldusega.
• Märkus: aja ning võimalike kulude
kokkuhoiuks lugege eelnevalt
kasutusjuhendit ja kontrollige, et viga
ei oleks põhjustatud ebakorrektsest
kasutamisviisist.
• Peale garantiiperioodi möödumist on
parandamine tasuline.
Ülalolevad punktid kehtivad
üldgarantiina ning võivad vastavalt konkreetsele tootele erineda.
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