
Vibrapadi CoV15 
Kasutusjuhend 

Spetsiaalselt mõeldud kurtidele ja kuulmispuudega inimestele. 



Kõik tooted on omavahel 

ühendatud. 
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Sisukord : 

4 : Vibrapadi CoV15
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Vibrapadi CoV15 

Test nupp

Töötav Led tuli
Audiokaabel

Patarei kate

AAA patarei

Tehnilised andmed

Mõõtmed : 53 x 34 x 20 mm
Kaal : 158 g
Värvid : sinine / roheline
Toide : AAA patareid ( ei kuulu komplekti )
Ühenduskaalbel : 1,4m ( audiokaabel )
Garantii : 2 aastat
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Funktsioon 

Vibrapadi võimaldab hoiatada Teid kodus toimuva eest. Kui Vilkur Kuubik või Vilkurseade 
süttivad, edastavad nad signaali padjale, mis hakkab vibreerima. 

või 
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Kui te ärkate, on Teil võimalik näha häire päritolu tänu helendava värvide süsteemile. 

Valge: üksik isendi olemasolu 
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Punane: Häireolukorrad 

Roheline: Kellad 
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Sätted 

Peale Vibrapadja ühendamist Vilkur Kuubikuga või Vilkurseadmega vibreerib padi iga kord, 
kui Jenile vastuvõtja saab signaali saatjatelt. Juhul kui Te ei soovi, et mõni saatja teavitaks 
Teid, peate eemaldama soovimatu saatja vastuvõtjast. Juhiste saamiseks, lugege palun 
vastava vastuvõtja kasutusjuhendit. 

1) Vajutage vibrapadjal test-nuppu.

Kui padi vibreerib ja üleval nurgas põleb sinine LED 
tuli annab see märku, et padi on töökorras ning 
seda saab  ühendada Jenile vastuvõtjaga. 

 Kui padi vibreerib ja märkate korraga põlemas sinist tuld 

padja ülaosas ja vibreerivat punast tuld padja allosas, siis 

peaksite patareisid vahetama.      

Kui padi üldse ei vibreeri, siis on patareid tühjaks saanud ja 

peaksite need koheselt välja vahetama.      

2) Seejärel ühendage Vibrapadi enda vastuvõtjaga. Vajutage 
saatjale, mis on ühendatud Vilkur Kuubiku või Vilkurseadmega.
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a) Vastuvõtja lülitub välja ja Vibrapadi hakkab vibreerima. See tähendab, et padi on töökorras.

b) Märkate, et padi ei vibreeri samal ajal kui vastuvõtja on aktiveeritud. Vajutage vibrapadjal test 
nuppu.

- Kui padi ei vibreeri ja ükski tuli ei põle, siis on patareid 
ammendunud.

- Kui vibrapadi vibreerib, siis ei saa ta vastuvõtjalt signaali 
kätte.

c) Kui Te märkate, et vastuvõtja ei lülitu sisse. Siis on saatja ja vastuvõtja vaheline ühendus kadunud.
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Selle taas aktiveerimiseks palun lugege vastuvõtja kasutusjuhendit. 

Säilitamine ja hooldus 

Vibrapadi ei vaja erilist hooldamist. Kui padi on määrdunud, siis puhastage pinda 
pehme ebemevaba lapiga. Ärge kasutage hoolduse käigus puhastusvahendeid ega 
lahusteid! 
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Maaletooja: Tervise Abi OÜ, Ädala tn 11, Tallinn 10614, tel 6737811, info@terviseabi.ee, www.terviseabi.ee 
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