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KASUTUSJUHEND 

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

 
Täname teid meie toote ostu eest! Tutvuge palun enne toote 
kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Kui seade on defektne, 
ärge paigaldage ega kasutage seda, vaid võtke ühendust edasimüüjaga. 

 

2. Ohutusnõuded 
 

  
Hoidke seade eemal laste käeulatusest. 

  
 
Kasutamiseks ainult siseruumides. Hoidke 
seade kaitstuna niiskuse, vihma ja vedelike eest.  

3. Üldteave 
Tutvuge Velleman® teenus- ja kvaliteedigarantiiga kasutusjuhendi 
viimasel leheküljel.  

 

  
Hoidke seade eemal tolmust, niiskusest ja ekstreemsetest 
temperatuuridest.  

 Kaitkse seadet kukkumise ja tugevate löökide eest. Ärge 
kasutage seadet kasutades liigselt jõudu.  

 Tutvuge enne seadme kasutamist selle funktsioonidega.  
 Ärge muutke seadet või selle osi mingil viisil, see tühistab toote 

garantii.  
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 Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud viisil, seadme 
ebakorrektne kasutamine tühistab selle garantii.  

 Tootja ei vastuta seadme ebaõigest kasutamisest põhjustatud vigade 
või rikete eest.  

 Tootjal on õigus tootmises olevat toodet täiustada, seega võib reaalne 
toode veidi erineda kasutusjuhendis toodud piltidest.  

 Kui paigutate seadme erineva temperatuuriga ruumi, laske sellel enne 
sisselülitamist saavutada ruumiga sama temperatuur.  

 Hoidke seadme kasutusjuhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda.  
 

4. Toote omadused 
 Kergestipaigaldatav, tänu juhtmevabale süsteemile ei riku paigalduspindu.  
 36 erinevat meloodiat ning muudetav helitugevus (kõrge/keskmine/madal).  
 Visuaalse indikaatori funktsioon.  

 

5. Toote ülevaade 
Tutvustava joonise leiate kasutusjuhendi leheküljelt 2. 

 

  

6. Patarei sisestamine 
 

1. Avage saatja patareipesa. 
Selleks vajutage õrnalt saatja 
alaosas asuvale sakile, 
kasutades väikest lameda 
otsaga kruvikeerajat.  

2. Sisestage CR2032 patarei, 
kontrollides polaarsust.  

3. Sulgege 
patareipesa.  

 
Märkus: eemaldage patareid kui seadet 
ei kasutata pikema aja jooksul.  

4 Visuaalindikaator 
5 Vajutusnupp 

 

1 Kood 
2 Helitugevus 
3 Meloodia 
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7. Seadme paigaldamine 
 

 
 

7.1 Saatja paigaldamine 
 

1. Avage ettevaatlikult saatja 
ümbris ning kasutage selle 
tagaplaati šabloonina. 
Märkige puurimiskohad 
soovitud kõrgusele.  

2. Puurige vajalikud õige 
suurusega kinnitusaugud 
(trelliotsik ei ole seadmega 
kaasas).  

3. Sisestage aukudesse 
kaasasolevad tüüblid.  

4. Kinnitage tagaplaat 
seinale kasutades 
kaasasolevaid kruvisid. 
Kinnitage esiplaat 
tagaplaadile.  

 
Märkus: saatja võib soovitud kohta kinnitada ka kahepoolse teibiga. 

 
7.2 Vastuvõtja paigaldamine 

 

Kinnitage vastuvõtja pistikusse.  

Kontrollige saatja ja vastuvõtja ühendusvahemaad. Avatud ruumis 
on töövahemik kuni 100m, kuid seinad ja muud takistused võivad 
seda vähendada.  

HOIATUS: 
Lõhkemisoht kui patarei on asendatud ebasobiva patareiga. 
Asendage patarei alati sama või muu seadmele sobivat tüüpi 
patareiga.  
Ärge jätke patareisid või patareidega seadet kuumusallika, näiteks 
tule ligidusse või otsese päikesevalguse kätte.  
Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, emaldage selle 
vooluallikas.  
Ärge lõhkuge patareisid ega visake neid tulle, need võivad 
lõhkeda. Ärge üritage laadida ühekordseid (alkaline) patareisid. 
Hoidke patareid eemal laste käeulatusest. Ärge visake patareisid 
prügikasti, viige need vastavasse kogumispunkti.  
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8. Seadme kasutamine 
 

8.1 Saatja ja vastuvõtja ühendamine 
 

1. Kontrollige et mõlemad seadmed oleksid vooluallikaga ühendatud. 
2. Vajutage vastuvõtja koodinuppu. Seejärel vajutage saatja 

vajutusnuppu.  
Vastuvõtja edastab teavitusheli kui ühendus on edukalt teostatud. Ühe 
vastuvõtjaga saab ühendada kuni neli saatjat. Samuti saab ühe saatja 
ühendada mitme vastuvõtjaga. 

 

 
 

8.2 Lisafunktsioonid 
 

Helitugevuse muutmine, meloodiavalik ja visuaalindikaatori aktiveerimine 
vastava nupu vajutamisega.  

 

9.  Tehnilised andmed 
 

Töökaugus ± 100 m (avatud ruumis) 
Sagedus 433.92 MHz 
Helitugevus > 80 dB (kuni 0,5 m) 
Vastuvõtja tundlikkus ≥ 80 dBm 
Edastusvõimsus ≤ 10 mW 
Edastusvool < 10 mA 
Digitaalkood automaatne 
Mõõtmed  
 Vastuvõtja (K x L x P) 110 x 70 x 45 mm (pistikuta) 

Saatja (K x L x P) 85 x 32 x 20 mm 
Vooluallikas  
 Vastuvõtja 90-240 V~, 50/60 Hz, 2.2 W 

Saatja 1 x CR2032 3 V liitiumpatarei (kaasas) 
Valikus Liitium CR2032 3.0 V, 230 mAh patarei 

(CR2032C) 

Kasutage seadmega ainult originaallisasid. Tootja ei vastuta toote 
ebaõigest kasutamisest tekkida võivate kahjustuste või vigastuste 
eest. Tootjal on õigus kasutusjuhendit muuta ja täiendada ilma 
sellest eelnevalt teavitamata. Lisainformatsiooni toote kohta, 
samuti kasutusjuhendi uusima versiooni leiate veebiaadressilt 
www.perel.eu 

Kui vastuvõtja edastab heli ilma põhjuseta, võib see olla mõne 
segaja tõttu. Teostage ühendamine uuesti.  
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Tootja kinnitab et raadioseadme tüüp [EDB7] vastab direktiivile 1999/5/EC. 
Lisainformatsiooni EU nõuetele vastavuse kohta leiate veebiaadressilt  
www.velleman.eu  

 

 
 

© COPYRIGHT  
Kõik autoriõigused kaitstud. Kasutusjuhendit ega selle osi ei ole 
lubatud mingil viisil muuta ega kasutada ilma tootja eelneva kirjaliku 
loata.  

http://www.velleman.eu/


 

 

 

  
Velleman® teenuse- ja tootegarantii 
Kõik tooted vastavad EU kvaliteedi- ning seaduslikele 
nõuetele.   

• Kõikidele toodetele kehtib tootevigade ja defektiivsete 
materjalide garantii 24 kuu jooksul alates toote ostust.  
• Tootja otsustab toote asendamise või täieliku või osalise 
tagasimakse juhul kui garantiinõuded on täidetud ning toote 
asendamine teise samasugusega ei ole võimalik.  
Toode asendatakse või tehakse 100% tagasimakse ostuhinnast 
juhul kui viga ilmnes esimese aasta jooksul peale toote ostu; 
50%  ulatuses kui viga ilmnes teise aasta jooksul peale toote 
ostu.  
• Garantii alla ei kuulu: 
- Seadme otsesed või kaudsed kahjustused mis on tekkinud 
peale toote ostu, näiteks oksüdeerumine, kukkumine, tolmu- või 
niiskuskahjustused.  
- Normaalselt kuluvad osad, näiteks patareid, lambipirnid, 
kummist osad jne.  
- Tulekahjust, veest, välgulöögist või mõnest muust 
õnnetusjuhtumist põhjustatud kahjustused.  
- Seadme meelega rikkumisest, hooletust või ebakorrektsest 
kasutamisest põhjustatud kahjustused.  
- Seade mida on kasutatud kommerts-, professionaalsel või 
kollektiivsel eesmärgil. Sellisel juhul kehtib seadmele garantii 
kuus (6) kuud.  
- Seadme ebaõigest transportimisest tekitatud kahjustused.  
- Kõik kahjustused mille on põhjustanud seadme 
muutmine või parandamine selleks kvalifitseerimata 
isikute poolt.  
• Garantiiline seade tuleb edastada oma Velleman® 
edasimüüjale korralikult pakituna (eelistatavalt 
originaalpakendis), koos ostutšeki ja veakirjeldusega.  
• Märkus: soovitame enne garantiisse pöördumist kontrollida 
seadme kasutusjuhendist et kasutaksite seadet korrektselt. 
Defektita seadme garantiisse saatmine võib tekitada lisaarve 
käitlemistasude näol.  
• Garantiiperioodi lõppedes on seadme remonti saatmine 
tasuline.  
Ülaltoodud loend on üldine ja võib muutuda 
sõltuvalt konkreetsest tootest.  
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