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Garantii 
 
 
 

 

Kõigile Jenile seadmetele kehtib 

garantii. Garantii kehtib, kui seade 

on kohaselt kokku pandud ja 

kasutatud. Tõrgete esinemisel võtke 

ühendust meie edasimüüjaga 

juhendis märgitud kontakti kaudu. 

 
Garantii hõlmab tasuta 

parandustööde tegemist (sh 

uuesti saatmine). 

 
Kas teie vastuvõtjad ei lülitu sisse?  

Ehk on tarvis ainult väikest ümberseadistust. 

 
PALUN PANGE TÄHELE: Te peate 
edasimüüjaga võtma ühendust enne 
seadme tagastamist. Me ei kanna 
seadme kohase toimimise korral seadme 
uuesti saatmise kulusid. Käesolev 
garantii ei kohaldu olukorras, kus 
seadmele on põhjustatud kahju selle 
ebakohase käsitsemise või volitamata 
isikute poolt läbiviidud parandustööde 
tõttu (kahjustatud on seadme 
identifitseerimismärki). 

 

 
Kasutusjuhend 

Veetaseme andur DEI 14 

Spetsiaalselt välja töötatud kurtidele ja 
kuulmispuudega inimestele 

 
 
 
 

 

Teie paki sisu 

 
 
 
 

 
 

Tööpõhimõte 

Signaalsüsteem koosneb vähemalt ühest saatjast 

ja ühest vastuvõtjast. Lubatud veetaseme 

ületamisel korjab veetaseme andur (saatja) üles 

signaali ja muudab selle raadioimpulssideks. 

 
 
 
 
 
 

Test 
1. Veetaseme anduri testimiseks vajutage pikalt 

testimisnupule (A). LED vilgub seejärel mitu 

korda punaselt ja roheliselt. Ohu tuvastamisel 

süttivad kõik Jenile vastuvõtjad punaselt.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A: Testimisnupp  

B: Heliväljund 

C: Sond 
D: Kruvi 

 

Need raadioimpulsid (433 MHz) edastatakse 
juhtmevabalt Jenile välk- või vibreerivaile 
vastuvõtjatele. Fikseeritud välgud, CBM14 
vilkurkuubikud, VPWS14 tasku 
vibratsiooniseadmed või pistikusse ühendatavad 
FP16 fikseeritud vilkurseadmed süttivad seejärel 
punaselt ja vibreerivad. 

Seaded 

Ühendus toodete vahel luuakse automaatselt. Kui 

ühel vastuvõtjal ei ole võimalik signaali vastu võtta, 

siis võtke ühendust edasimüüjaga. 

 
Paigaldamine 

Seadme alusel on kaks väljalõiget, mida 

kinnituskruvid läbivad. Anduri paigaldamiseks: 

1. Eemaldage kruvid selleks, et eraldada 

    ülemine kate aluse küljest. 

2. Puurige eelkruvitud augud aluse külge. 
3. Kasutades kaht puuritud auku näidisena, 

puurige kinnituspinnale kaks auku (sein, mööbel 
jne). 

4. Sisestage prundid, kui paigaldamine toimub 
krohv- või telliskiviseinale. 

2. Teil on võimalik oma veetaseme andur seada 
vaiksesse režiimi. Selleks vajutage üks kord 
lühidalt testimisnupule (A). Seejärel näete kiiresti 
vilkumas rohelist valgust. Vaiksest režiimist 
väljumiseks vajutage veel üks kord testimisnupule 
(A). 
Hoiatus: Kui teie veetaseme andur on vaikses 
režiimis, siis ei teavita see teid enam kõrge 
veetaseme esinemisest. Seetõttu veenduge, et 
seadistate selle tagasi tavarežiimi, kui näete 
seadmel kiiresti välkumas rohelist tuld. 
3. Teie andur on aktiveeritud, kui see vilgub 1 korra 
roheliselt iga 30 sekundi jooksul. Kui nii ei ole, siis 
vajutage lühidalt testimisnupule (A) 1 kord selleks, 
et kiiresti naasta tavarežiimi. 

Kasutamine 
Paigaldage veetaseme andur seinale. Langetage 
sond (C) maapinnale või soovitud kõrgusele 
selleks, et tuvastada veetase. Kui sond puutub 
kokku veega, siis edastab veetaseme andur 
alarmsignaali Jenile välk- ja vibreerivaile 
alarmidele. Kui sond puutub veega kokku kauem 
kui 2 minutiks, siis edastab veetaseme andur taas 
alarmsignaali juhtpaneelile. Veetaseme andur 
edastab juhtpaneelile iga juhtumi kohta kokku 2 
alarmsignaali. Seejärel lülitub see ooterežiimi.

 
 
 
 

 
    

 

Kõik Teile koos üleantud 
esemed on teineteisega juba 
ühendatud. 

5. Kruvige veetaseme andur seina külge. 
6. Asetage kate alusele ja sulgege see kahe 
    kruviga. 
7. Leidke sondi plastmassist hoidja ja eemaldage 
    liimteibi küljest kaitsekiht. 
8. Asetage sond plastmassist hoidjale ja suruge 
    see vastu soovitud kohta. 

Tehnilised omadused 
Juhtmevaba seade 

 
Kaal: 136g 
Mõõtmed: L x K x S: 8,9 x 8,9 x 2,8 cm 
(toetuseta) / 8.9 x 8.9 x 3.5 cm (toetusega) 
Kaugus: max 50 meetrit vabal väljal  
Vooluallikas: patareid (2x1,5V AA)  
Ootepinge: <10 μA 
Tööpinge: <50mA  
Raadiosagedus: 433 Mhz 
Dekodeerimisvorming: MCU 
Helitugevus: 85 dB  
Temperatuurid: 0 - 60 °C 
Niiskus: 0 - 80% 
 

2-aastane garantii 
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