
Vingugaasiandur
Kasutusjuhend 

Spetsiaalselt mõeldud kurtidele ja kuulmispuudega inimestele. 



Kõik tooted on omavahel 
ühendatud. 
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Pakendi sisu 

Vingugaasiandur

Toitejuhe 

2 tüüblit 

2 kruvi Kasutusjuhend 

lietošanas pamācība igauņu valodā
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Vingugaasiandur 

Katsetamise 

nupp Toitejuhe 

Toite märgutuli LED 

alarm LED vea tuli 

LED trauksmes indikators

Tehnilised andmed 

Kerge ja lihtne paigaldamine Helitugevus: 85 dB 
Toiteallikas: 220 V AC 
Raadiosagedus: 433,33 Mhz 
Temperatuurid: -10° - 50°
Õhuniiskus: <95% 
Suurus: 113*45mm 
Vastamise aeg: <30 sekundit
Vastavusstandard: EN 14604-2005
2-aastane garantii
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Tutvustus 

Enamik kodustest vingugaasi õnnetustest juhtub tänu valele käitumisele. 98% vingugaasi õnnetustest, 
lekked ja plahvatused juhtuvad kuna vahendid on vanad, seadmeid ei hooldata piisavalt ja inimesed 
käituvad hooletult või kohmakalt. 

Vingugaasist tingitud plahvatused saavad veel juhtuda tänu gaasiballoonidele, sooda pudelitele, 
aerosooltoodetele, kõrge surve all olevatele puhastusvahenditele… Sellist tüüpi plahvatuste tagajärjed 
on tõsised ja võivad endaga kaasa tuua pikaajalisi tüsistusi või surma.  

Vingugaasiandur DDG18

Seda seinale kinnituvat vingugaasiandurit on soovitatav kasutada põlevate gaaside (maagaas, 
propaan gaas, butaan gaas)  kontsentratsiooni jälgimiseks. Kui kontsentratsioon jõuab kõrgesse riski 
tasemesse, näiteks üle 10%, andur aktiveerub ja annab signaali. See tase on määratud LEL (Lower 
Explosive Limit) poolt. Kui see jõuab 100%-ni, muutub õhk tuleohtlikuks gaasiks.  Sellisel juhul 
aktiveerub alarmi hoiatav aste.  

Paigaldamine 

Asetage andur kohta, kus võib olla oht gaasi lekkeks.  
Asetage andur 2 kuni 4 meetri kaugusele gaasiga töötavatest seadetest. 
Asetage andur miinimum 30 cm kaugusele nurkadest, ustest ja akendest.  
Butaani ja propaani gaasi puhul asetage andur võimalikult põranda lähedale umbes 30 cm põranda 
piirist; maagaasi puhul võimalikult kõrgele umbes 30 cm lae piirist. 

Paigaldamise ajal vältige : 
- Akende ja uste lähedust
- Kohti, kus võib esineda õhuvoolu või tõmbetuult
- Toa nurki, kuna seal on õhu ringlus väike.
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Ideaalne koht CO andurile 

Ruum ilma õhu ringluseta. Kui seade on paigaldatud seinale, peab seda paigaldama laest 
vähemalt 15 cm kaugemale.  

Ruumis, kus põlemisallikas asub: Andur peab olema asetatud 1 ja 3 m vahel horisontaalselt 
võimalikust CO allikast, vähemalt 1.80 pinnast ja 15 cm laest. Ruumides kus elatakse: võimalikult 
lähedal õhku hingatavale kohale.  

Pööningu kõrgeimas punktis
Kohtades, kus temperatuur võib langeda alla 5C (või 41F) või ületada 45C (113F) 
Auru või tolmuallika lähedal, mustas või putukatega ruumis.  
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Tööpõhimõte 

Eelsoojenemine 

Andur vajab soojenemisaega. „Toite märgutuli“ („Power“) tuli läheb roheliseks ja „soojenemistuli“ („Fault“) 
läheb kollaseks. Kui kollane tuli kustub 4 kuni 5 minuti pärast on seade kasutamisvalmis.  

Unerežiim ja alarm: 
Kui gaasi pole tuvastatud ainult roheline tuli jääb põlevaks. 
Kui tuvastatakse ebanormaalne gaasi olemasolu, siis „Alarm“ tuli süttib ja andur heliseb. 

8



Katsetamine: 

Seadme katsetamiseks (elektrooniline ringlus) vajutage ja hoidke „Test“ (katsetus) nuppu. 

See aktiveerib alarmi režiimi: punane tuli vilgub ja alarm hakkab tööle. Katsetamise peatamiseks 
laske nupp lahti. Igasuguse süsteemirikke korral süttib „Fault“ (vea) tuli. Sellisel juhul 
kontakteeruge seadme edasimüüjaga.  

Seadistamine 

Peale paigaldamist, andur ühendab ennast automaatselt Jenile vilkurkuubiku ja vibrapadjaga. 
Hoiatus, kui vajutada liiga kaua vilkurkuubikule, katkeb ühendus. Vajutage katsetamise („Test“) 
nupule alarmi aktiveerimiseks, LED tuli vilgub kiiresti ja see saadab signaali Jenile juhtmevabale 
vilkurkuubikule või vibrapadjale.  

Hooldamine 

Soovitatav on katsetada anduri töötamist vähemalt iga nädal (vt katsetamine) ja puhastada selle 
avasid tolmust.  

Juhised kui alarm läheb tööle 

• Avage aknad ja uksed toa tuulutamiseks

• Lülitage välja igasugune süüteallikas (leek, säde)

• Lahkuge ruumist

• Ärge lülitage tuld põlema, isegi mitte öösel.

• Ärge katsuge ühtegi toite- või kaitselülitit.

• Ärge helistage oma laua- ega mobiiltelefoniga.

• Lifti asemel kasutage treppi ja ärge lülitage tuld põlema.

• Ärge helistage naabri uksekella vaid koputage.

• Kutsuge tuletõrje ja/või eriteenused.
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Vibrapadjal on koos 5 kordumisega 
3 vibratsiooni.  

Elutoa 
Suitsuandur Kui soovite varustada end 

mitme gaasianduriga, saate 
tänu 8 fikseeritud valguse 
dioodile määrata erinevad 
hoiatusvalgused 

1 magamistoa 
Suitsuandur      2 

magamistoa 
Suitsuandur 

Vilkurkuubikul olev tuli muutub 
punaseks, kui vingugaasi andur 
läheb tööle.  

Signaalid ja värvid 

Vingugaasiandurit DDG18 saab kasutada kõikide Jenile vastuvõtjatega. 
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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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