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1. Üldinfo 

KASUTUSJUHEND 

 
Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid 
prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse.   
 
 

Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme 
kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Kui seade on 
defektne, ärge kasutage seda ning kontakteeruge kohaliku 
edasimüüjaga.  

2. Ohutusnõuded 
 

 

 Hoidke seade eemal laste käeulatusest.  
 

 
Kaitske seadet vihma, niiskuse ja vedelike eest.  

 Seadme garantii kaotab kehtivuse kui seadet on kasutatud 
kasutusjuhistele mittevastavalt.  

 Seadme garantii kaotab kehtivuse kui seadet on avatud või 
muudetud.  

3. Seadme tutvustus 
Garantiitingimused leiate kasutusjuhendi lõpuosast.  
 Kaitske seadet löökide ja kukkumise eest. Ärge kasutage seadet 

käsitledes liigset jõudu.  
 Kaitske seadet liigse kuumuse ja tolmu eest.  
 Tutvuge enne seadme kasutamist selle funktsioonidega.  
 Seadet ega selle osi ei ole lubatud mingil viisil muuta.  
 Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud viisil. Seadme 

kasutamine muul viisil tühistab selle garantii.  
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4. Omadused 
 Kodeeritud signaal välistab valealarmid. 
 Lihtne paigaldus, juhtmevaba.  
 3 erinevat tooni: ding, ding-dong, Westminster. 
 2 uksekella vajutusnuppu: mõlemale saab määrata eraldi 

meloodia.  
 16 koodi. 
 Pakend sisaldab: 

o 1x uksekell 
o 2x uksekella vajutusnupp 
o 2x 12Vdc patarei, tüüp A23 (vajutusnuppudele) 

5. Ülevaade 
Tutvustav joonis juhendi lk 2.  

 

Uksekell 3 Oleku LED 

1 4.5VDC sisend 4 DIP lüliti + kate 

2 Kõlar 5 Patareipesa 

   Uksekella vajutusnupp (2x) C Helina valiku nupp 

A Vajutusnupp D DIP lüliti 

B Helina aktiveerimine (= A) E Patareipesa 

6. Kasutamine 
 Sisestage uksekella patareid (müügil eraldi) või ühendage 

4.5VDC sisendisse [1] 4.5VDC adapter (saadaval eraldi). 

Adapteri polaarsus:  

 Avage uksekella DIP lüliti kaas [4]. Avamiseks eemaldage 
kruvi, seejärel eemaldage kaas.  

 Avage uksekella vajutusnupud, vajutades väikese 
kruvikeerajaga õrnalt raami alaosas asuvat lõhet (järgige noolt) 
ning eemaldades tagakaane.  

 Sisestage uksekella vajutusnuppude patareid.  
 Kontrollige et uksekella [4] ja vajutusnuppude [D] DIP lülitite 

seaded oleksid samad. Need DIP lülitid määravad edastatava 
signaali kodeerimise. Kui esineb häireid teiste sarnaste 
lähedalasuvate seadmete tõttu, vahetage DIP lülitite seaded. 
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Kontrollige et muudaksite sel juhul samaks mõlemad, nii 
uksekella kui vajutusnuppude seaded.  

 Mõlemale vajutusnupule saab määrata eraldi meloodia. Lükake 
helina valiku nupp soovitud meloodiavalikule:  

 

1 Für Elise 2 Westminster 3 Ding-dong 

 Sulgege uksekella DIP lüliti kaas [4]. Kinnitage kruviga. 
 Kinnitage või asetage vajutusnupud soovitud asukohtadesse ning 

sulgege vajutusnupud. Kaitske seadmeid nende kasutusea 
pikendamiseks karmide ilmastikutingimuste eest. Kontrollige et 
vajutusnupud ei oleks ümbritsetud metalliga või tugeva 
magnetvälja ligiduses.  

 Kinnitage või asetage uksekell soovitud asukohta (ainult 
siseruumi). Kontrollige et uksekell ei oleks ümbritsetud metalliga 
või tugeva magnetvälja ligiduses.  

 Uksekella nupu vajutamine tekitab sellele nupule valitud 
meloodia läbi uksekella kõlari [2], samal ajal süttib oleku LED 
[3]. 

7. Veaotsing 
 Kui helitugevus väheneb, asendage uksekella patareid.  
 Kui vajutusnuppu vajutades heli ei esitata:  

 Kontrollige et uksekella ja vajutusnuppude DIP lüliti seaded 
oleksid samad.  

 Kontrollige et vajutusnupp ei asuks lubatud vahemaast (max 
60m) kaugemal. Vajadusel asetage see uksekellale lähemale.  

 Kontrollige et uksekella ja vajutusnuppe ei ümbritseks metall 
ja et need ei oleks tugeva magnetvälja ligiduses. Vajadusel 
valige uus, sobivam asukoht.  

 Vahetage vajutusnupu patarei.  

8. Patareid 

Uksekell 
 Avage patareipesa [5]. 
 Sisestage 3 uut 1.5V tüüp AA (LR6C) patareid. Kontrollige 

et sisestaksite need õigetpidi.  
 Sulgege patareipesa. 
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Vajutusnupp 
 Avage vajutusnupp, vajutades ettevaatlikult väikese 

kruvikeerajaga raami alaosa avasse (noole suunas), ning 
eemaldage tagakaas.  

 Sisestage uus 12V tüüp GP23A patarei, kontrollige et 
sisestaksite selle õigetpidi.  

Ohutusnõuded 
 Ärge üritage laadida patareisid mis ei ole laetavad patareid. 

Ärge visake patareisid lahtisesse tulle, need võivad lõhkeda.  
HOIATUS: käsitlege patareisid hoolikalt, järgides 
hoiatusi patareikattel. Hoidke patareid eemal laste 
käeulatusest. Ärge visake kasutatud patareisid ja 
elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need 
vastavasse kogumispunkti.   
 

9. Tehnilised andmed 
 

Edastus 
sagedus 

433.92MHz 

Vahemaa Max 60m 

Vooluallikas 3.5mm 

 
Iga 
vajutusnupp 

1 x 12V patarei GP23GAC (kaasas) 

 
 

Uksekell 
3 x AA patarei 1.5V (LR6C, müügil eraldi) 

või 
Vooluadapter 4.5VDC/5W (PSS0530, müügil eraldi) 

Kasutage seadmega ainult originaallisasid. Tootja ei vastuta 
seadme kasutamisest põhjustatud kahjude või kahjustuste 
eest.  

Lisainformatsiooni leiate aadressilt: www.velleman.eu. 
Tootjal on õigus juhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.  

 

 

© COPYRIGHT  
 
Kõik õigused kaitstud.  

http://www.velleman.eu/


 

 

 

 
Velleman® kvaliteedivastavus 

Velleman® kinnitab et kõik tooted 
vastavad EU kvaliteedinõuetele ja 
tingimustele.  

 

Garantiitingimused: 

• Kõikidele toodetele kehtib 24-kuuline 
garantiiperiood tootmisvigade ja 
defektsete materjalide kohta.  

• Garantiiperioodi alguskuupäevaks 
loetakse toote ostukuupäeva.  
• Tootjal on õigus asendada toode teise 
samaväärse tootega või tagastada 
ostusumma täielikult või osaliselt, juhul 
kui toote parandamine ei ole võimalik 
või osutub liiga kulukaks. Asendusseade 
või 100% ostusumma tagastatakse 
juhul kui garantiiline defekt ilmnes 
esimesel aastal peale ostukuupäeva. 
Kui defekt ilmnes teisel aastal peale 
ostukuupäeva, asendatakse toode 
väärtusega 50% või tagastatakse 
ostusumma 50% ulatuses.  
 
• Garantiitingimuste alla ei kuulu: 
- Otsene või kaudne kahju või kahjustused 
mis on tekkinud peale toote ostu (näiteks 
oksüdeerimise, löögi, kukkumise, tolmu, 
niiskuse jms tõttu); 
- Normaalselt kuluvad osad, seadmed ja 
lisad, näiteks patareid, lambid, kummist 
osad jne; 

- Kahjustused mille on põhjustanud 
tulekahju, veekahjustused, välgulöök, 
õnnetusjuhtum, looduskatastroof jne; 
- Meelega tekitatud või ebakorrektsest 
käsitlemisest, puudulikust hooldusest vms 
põhjustatud vigastused või kahjustused; 
- Seadme kasutamisest kommertsiaalsel, 
professionaalsel või kollektiivsel viisil 
põhjustatud kahjustused (professionaalse 
kasutamise korral väheneb garantiiperiood 
6 kuuni);  
- Toote ebakorrektsest pakendamisest või 
transportimisest tekitatud kahjustused; 
- Toote muutmisest, parandamisest või 
avamisest tekitatud kahjustused 
kolmandate osapoolte poolt ilma tootja 
kirjaliku loata;  
• Garantiiline toode tuleb edastada 
kohalikule edasimüüjale korrektselt 
pakituna (eelistatavalt 
originaalpakendis), koos ostudokumendi 
ning võimalikult selge veakirjeldusega;  
• Soovitus: enne toote garantiiremonti 
saatmist lugege juhendit kontrollimaks et 
viga ei ole võimalik iseseisvalt kõrvaldada. 
Mittedefektse seadme saatmine 
garantiiremonti võib olla tasuline.  
• Mittegarantiilise seadme parandamine 
ja hooldus on tasulised teenused.  
Ülalolev loetelu võib muutuda sõltuvalt 
konkreeetsest tooteartiklist.  
 

 
 



 

 

 

  
 

 

R&TTE Nõuetelevastavus 
 

Tootja 

Velleman Components NV 

Legen Heirweg, 33 

9890 Gavere (België) 

 

Kinnitab et alljärgnev toode:  

 

Kaubamärk: 

VELLEMAN 

Toode: 

JUHTMEVABA UKSEKELL 

Mudel: 

DB4 

Vastab R&TTE direktiivi (1999/5/EC) nõuetele. 



 

 

Toode vastab järgnevatele normidele ja normatiivdokumentidele:  

 

EMC : EN 301 489-1 v1.7.1 (2006-07) 

EN 301 489-3 v1.4.1 (2002-08) 

LVD: EN 60950-1 : 2001 + A11 :2004 

R&TTE: EN 300 220-1 v2.1.1 (2006-04) 

EN 300 220-2 v2.1.1 (2006-04) 

Tehnilised andmed tootjalt: 

 

Velleman Components NV 

Legen Heirweg, 33 

9890 Gavere (België) 
 

Väljastatud: 

 

Gavere, 5/1/2009 

 

Alla kirjutanud 

 

Mr. Luc De Meyer 

Purchasing Manager 
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