
Suitsuandur DDF19

Kasutusjuhend

Spetsiaalselt mõeldud kurtidele ja kuulmispuudega

inimestele.
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Kõik tooted on omavahel

ühendatud.
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Juhtmevaba suitsuandur DDF19
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A - Vingugaasiandur

 B - Patarei

C - Kasutusjuhend
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Juhtmevaba suitsuandur DDF19
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A - Test nupp

 B - Heliväljund

C     - Sienas stiprinājums

Tehnilised andmed

Juhtmevaba
Kaugus iga detektori vahel: maksimaalselt 60m vabas ruumis.
Ühendatavate detektorite arv: maksimaalselt 20 seadet 
Heli võimsus: 85 dB
Toide: 9V leeliselised patareid
Ülekandekiiruse sagedus: 433,33 MHz
Temperatuur: -10 kuni +50 C
Toa niiskus: 10 kuni 90%
Mõõtmed: 113 * 45mm
Patareide autonoomsus: 1 aasta.
Viide standardile: EN 14604-2005

Nepieskarieties

D    - Skrūves

E - Patarei

F      -  Elektroniskā karšu karte
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Paigaldamine

Soovituslikud kohad suitsuanduri paigaldamiseks:

Lagi

Soovitatav paigaldusala

Rahuldav
paigaldusala

10 cm

10 cm

30 cm

Sein

Sobimatu ala
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Maja

Magamistuba 1 Magamistuba 2

Köök
Elutuba

Garaaž
Kelder

Koridor

Minimaalse kaitsega
suitsuandurid

Suitsuandurid optimaalseks
kaitseks

Korter

Köök

Elutuba

Koridor

Magamistuba 1

Magamistuba 2

Magamistuba 3
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Paigaldage suitsuandur magamistoa ees asuva toa, koridori või esiku lakke. Seal avastab ta 
kõigist eluruumi osadest alguse saanud tulekahju ja hoiatab magajaid enne kui suits 
nendeni jõuab.

Lisakaitseks paigaldage andur ka magamistuppa, ülejäänud tubadesse ja treppide kohale.

Kui teie majas on mitu korrust on soovitatav suitsuandur paigaldada igale korrusele.

Kaitske tubasid, kus suitsetajad magavad ning ruume, kus on elektriseadmed.

Kuumus, suits ja muud põlemisproduktid tõusevad lakke ja hajuvad horisontaalselt. Seetõttu

asetage andur ruumi keskele, et tagada kõige tõhusam tulekolde tuvastamine.

Kui paigaldate anduri lakke, veenduge, et see oleks seinast vähemalt 1 meetri kaugusel.

Võite paigaldada suitsuanduri kruvide või teibi abil. Kui otsustate kruvide abil paigaldada, 
siis asetage kruvid koos tüüblitega aukudesse, laske montaažplaat seina külge, seejärel 
sisestage kruvid koos tüüblitega kindlalt infokanduri fikseerimiseks.

Andur on kompaktne seade, mida ei tohi avada. Asetage patareid suitsuanduril asuvasse 
lahtrisse, pöörake päripäeva, seejärel vajutage õrnalt testnuppu, et kontrollida kas andur 
töötab korralikult.

ÄRGE PAIGALDAGE ANDURIT:
• Kööki ja garaaži (juhul kui hoiate autot seal), akna ette ja õhksoojuspumba või
kliimaseadme ette

Köök
Garaaž

• Pööningul k õige k õrgemasse kohta

• Kohtadesse, kus temperatuur võib langeda alla 50C (41F) või üle 450C (113F).

• Auru- või tolmuallika lähedale, määrdunud või putukatega ruumis.



9

Testid

Peale paigaldamist on andur automaatselt seotud Jenile vilkur-ja 
vibratsioonisüsteemidega.
Hoiatus: Vajutades liiga kaua Vilkur Kuubiku pistikunuppu, siis ühendus 
ebaõnnestub. LED tuli peaks vilkuma iga 45 sekundi järel. Suitsu tuvastamisel lülitub 
anduri sisse nii kauaks kuniks õhk on uuesti puhas. Häire aktiveerimiseks vajutage 
test-nuppu: LED tuli hakkab kiiresti vilkuma ja saadab signaali juhtmevabadele 
Jenile välgu- ja vibratsiooniseadmete vastuvõtjatele. Me soovitame teil teha korra 
nädalas katse, et kindlustada anduri töökindlus.

Kasutushoiatused

(1) Puhastage andurit kasutades pehmet harja ühe korra kuue kuu jooksul, et
kindlustada toote nõuetekohane toimimine. Ärge unustage enne puhastamist
patarei välja võtta.

(2) Palume jälgida keskkonnatingimuste muutumist. Üks keskkonna muutus võib
mõjutada toote toimimist. Soovitame oma klientidel võtta kasutusele vajalikud
ettevaatusabinõud oma pere ja maja ohutuseks.

Hädaolukorra väliapääsude tuvastamine ja nende 
testimine

 Määrake 2 potentsiaalset avariiväljapääsu igas toas. Varjuväljapääs või 
redel võivad mitmekordses majas tulekahju eest põgenemiseks osutuda vajalikuks.
 Õppige iga pereliikmega tundma evakueerimise kava ja seda, kuidas käituda 
tulekahju korral.

 Valige kogunemispaik väljaspool maja, kus terve perekond koguneb tule levimise 
korral.

 Kohandage iga pereliige Jenile`i Vilkur-ja Vibratsiooniseadmetega, mis on 
vastavad suitsuandurile / häireanduritele, ja õpetage oma perekonda evakueerima 
majast, et olla ettevalmistatud tulekahju korral.

 Märgistage laste magamistoad, pannes nende akendele peegeldav kleebis, tänu 
millele on öise väljakutse korral tuletõrjujatel kergem nende tube märgata. oleks 
tuletõrjujal kergem nende tube märgata.
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Juhised häire korral

Lahkuge viivitamatult majast. Ärge raisake oma aega riietumisele 
või üritades kokku koguda enda väärtuslike esemeid. Evakuatsiooni ajal ärge 
avage ust, kui märkate, et suits läheb väljaspoole ukseraami.

Juhul kui tunnete, et väljumine ukse kaudu on ohutu, asetage kõigepealt oma õlg 
vastu ust ja seejärel avage aeglaselt uks, olge valmis uks jõuliselt sulgema 
juhul kui ilmub mõni suitsu kuumus. Kummardage kiiresti juhul kui õhk on 
suitsuga täidetud ja hingake aeglaselt võimaluse korral läbi niiske kanga. 
Paluge oma naabritel helistada hädaabisse. Ärge minge tagasi majja enne kui 
olete tuletõrjelt sellelt loa saanud.



Signaalid ja värvid

Suitsuandurit võib kasutada koos kõigi Jenile vastuvõtjatega.

Suitsuandurist tulevate hoiatuste puhul 
süttib kuubiku või vilkurseadme tuli 
punaselt.

Tasku vibratsiooniseade vibreerib 3 
korda 5 kordusena.

Kui otsustate end varustada mitme 
suitsuanduriga, võite eristada märguandeid
tänu 8-dioodilisele fikseeritud välgule.

Magamistuba 1 Koridor
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www.jenile.com

Maaletooja: Tervise Abi OÜ, Ädala tn 11, Tallinn 10614, tel 6737811, info@terviseabi.ee,
www.terviseabi.ee




