
Vilkur kuubik CBM19

Kasutusjuhend

Spetsiaalselt mõeldud kurtidele ja kuulmispuudega inimestele.



Kõik tooted on
omavahel ühendatud.
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Pakendi sisu
Vilkur kuubik CBM19

Sisukord :
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A - Vilkur kuubik

B - USB ühenduspesa

C - Kasutusjuhend

Pakendi sisu
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Vilkur kuubik CBM19
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A - Valguse kestus 30 / 60 / 90 sekundit

B - Micro USB laadimispesa

C - Vibraseadme ühenduspesa

E - Valgus / Väljas / Valgus + Heli

F - USB ühenduspesa

G - Micro USB ühenduspesa

D - Ühenduspistik

Tehnilised andmed

Juhtmevaba
Laetav aku
Kaal: 171,5g
Kaugus: 200 meetrit maksimaalselt vabas ruumis
Ühendatud toodete arv: maksimaalselt 20 seadet.
Toiteallikas: 3,7V 2200mAh Liitium aku
Laadimispinge peab olema piiratud kuni 4,2V
Ooterežiim: <4.5 mA
Töörežiim: <800 mA
Raadio sagedus: 433Mhz
Dekodeerimise vorming: MCU
Mõõtmed: 9.2x8.8x 4.3cm
Aku autonoomia: ühe laadimiskorraga 1 kuu (sõltuvalt kasutamisest),
2-aastane garantii (aku 1 aasta)
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Punane LED tuli: tähistab madalat aku taset, kuubik 
vajab laadimist

Roheline LED tuli: Aku laeb.

Ükski LED tuli ei põle: Aku on täis laetud.

Hoiatus: Juhul kui ükski LED tuli ei põle, võib see olla ka märk sellest, et 
aku on täiesti tühi.

Kasutamine

Uksekell edastab signaali Vilkur Kuubikule, et teid teavitada. Vilkur kuubikul on 
laetav aku. Seadmetel all paremas nurgas asuv LED tuli näitab aku laetuse 
olekut:
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Test

Kuubikut on lihtne testida. Juhul kui kuubik ei tööta vastavalt alltoodud juhistele 
soovitame teil ühendust võtta edasimüüjaga. Kuubiku testimiseks vajutage oma 
uksekella.

Kui kuubik ei sütti, veenduge, et aku ei ole tühjaks saanud. Saate seda  
kontrollida asetades oma kuubik laadima:

Sisestage kaabel F-ühenduspessa USB-toele

Sisestage G-kaabel oma seadme B ühenduspistikusse

Kui seadme all paremas nurgas LED tuli ei sütti, annab see märku, et aku on 
täielikult laetud.
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1. Vajutage kuubikul ühenduspistiku nuppu (D). 

D

Seadistused

Kui soovite komplekti täiendada teise Jenile saatjaga, siis jälgige seadistusi 
seadmete
omavaheliseks ühendamiseks.

2. Vabastage ühenduspistiku nupp kohe kui 
kuubik süttib punaselt.

(HOIATUS: Teil on oht kustutada kõik eelmised 
ühendused, juhul kui hoiate nuppu all peale 
punase tule süttimist.)

3. Samal ajal kui punane tuli põleb käivitage 
koheselt üks oma
saatjatest( helistage uksekella, vajutage 
kutsunginupule, hüüdke beebimonitori
sisse,..) või viidake oma saatja 
kasutusjuhendile.
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D

Vajutage nuppu D, et peatada vilgutused.

3 võimalust : 

- 1. Teie Vilkur Kuubik vilgub kõikides värvides korraga: ühendus on 
edukas. Võite kasutada kõiki oma Jenile tooteid.

- 2. Teie Vilkur Kuubik ei vilgu: ühendus ebaõnnestus, proovige uuesti 
eespool olevate juhiste järgi.

- 3. Teie Kuubik vilgub 2 korda punaselt, see ei vilgu kui vajutate 
nupule. Ühendus on ebaõnnestunud, sest olete liiga kaua vajutanud 
ühenduspistiku nuppu. Te kustutasite seadme mälu ja peate uuesti 
kõik ühendused taaskäivitama.

Nupp (A) võimaldab Teil valida kuubiku valguse(vilgutuse) kestvust: 30 
sekundit, 1 minut või 1 minut 30 sekundit.
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Häired ja värvid

Vilkur Kuubikut on võimalik kasutada kõikide Jenile saatjatega.
Häirete puhul vilgub kuubiku ülemine osa kõikides värvides. Kuubiku põhja osas 
olev
värv tähistab häire tüüpi. Uksekella jaoks süttib Vilkur Kuubikul roheline tuli.

Roheline: Kellad
Uksekellad
Videokõned
Video sisend
Akustiline saatja
Kutsunginupp,...

Punane: Hädaolukord
Suitsuandur
Gaasiandur
Põrandaandur,...

Sinine: Kõned
Tekstisõnumid
Veebikõne (Skype, oovoo...)
Telefon, faks,...
Beebimonito

Värvitu: Kohaloleku hoiatused
Magnetlüliti uksele/aknale
Liikumisandur





www.jenile.com

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




