FIRETEXT
VARTOTOJO VADOVAS

AUTONOMINIS BELAIDIS
DŪMŲ JUTIKLIS
V1.0

PAKUOTĖS SUDĖTIS
1x

1x

PRADŽIA

1x

NĖRA PAKUOTĖS SUDĖTYJE
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2x

AI
TP
DO NO

FIRETEXT yra autonominis (baterijomis maitinamas) dūmų aliarmo įrenginys.
Užfiksavęs dūmus, įrenginys išsiųs SMS žinutes autorizuotiems vartotojams.
Gaminys atitinka CE reikalavimus.
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LED Pirmiausia išjunkite PIN kodo reikalavimą,

USB

+
+

PIN

įdėdami SIM kortelę į mobilųjį telefoną ir
pasirinkdami atitinkamą meniu punktą.

RESET
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KUR MONTUOTI
TAIP

30 cm

KUR MONTUOTI

GALIMA MONTUOTI

4

NE
15 cm

30 cm

METALAS

+5°C

KUR MONTUOTI

MIN.

MAKS.
+45°C
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KAIP MONTUOTI

KAIP MONTUOTI

A
PIN 3G

B
Išjunkite PIN kodo reikalavimą,
įdėdami SIM kortelę į mobilųjį
telefoną ir pasirinkdami
atitinkamą meniu punktą.
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2G

Atidarykite baterijos dangtelį ir įdėkite bateriją
be apsauginės plėvelės, atsižvelgdami į
poliariškumą, nurodytą ant FIRETEXT.

PIN 3G
PIN 3G

PIN 3G

2G

KAIP MONTUOTI

Įsitikinkite, jog baterija yra tinkamai įdėta.
Uždarykite baterijos dangtelį.
PIN 3G

2G

2G

2G

C
Pritvirtinkite montavimo plokštelę prie lubų
arba prie sienos. Užfiksuokite dūmų jutiklį ant
montavimo plokštelės sukdami pagal laikrodžio
rodyklę (žr. dešiniau).
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SKA

MB

U T IS

KAIP MONTUOTI

PASKAMBINKITE Į
FIRETEXT

PIN 3G

D

FIRETEXT ATMES JŪSŲ
SKAMBUTĮ

2G

PASPAUSKITE IR
LAIKYKITE TEST
MYGTUKĄ 2 SEK.

Sveiki! Numeris +3706XXXX110 įrašytas
į FIRETEXT vartotojų sąrašą.

SMS
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PALAUKITE LED INDIKATORIAUS
MIRKSĖJIMO (~ 1 MINUTĘ)

Ši funkcija galioja tik pirmojo
telefono numerio įrašymui.
Kitus vartotojus pridėsite,
išsiuntę FIRETEXT numeriu
tokį SMS pranešimą, pvz.:
NUM +3706XXXX111

KAIP VEIKIA FIRETEXT: MIEGO IR DARBO REŽIMAI
Tam, kad prietaiso angos neužsikimštų dulkėmis ar purvų, retkarčiais švaria
servetėle išvalykite jo paviršių. Kai kurios buitinės medžiagos ilgainiui arba per
trumpą laiką gali paveikti jutiklio jautrumą. Būdami šalia prietaiso, nenaudokite
sintetinių dažų, klijų, nagų lako valiklio, aerozolinių purškalų, namų valymo
priemonių, lako ar kvepalų.

DŪMAI

B

BATERIJA
IŠSIKRAUNA

C

TEST MYGTUKAS

DARBO
REŽIMAS

BŪTINA ŽINOTI

MIEGO
REŽIMAS

A

120 SEK.
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Sistema gali veikti vienu iš šių režimų:
Miego režimas - mikrovaldiklis ir GSM modemas yra išjungti, todėl sistema negalės
priimti SMS žinučių ir skambučių. Šis režimas yra naudojamas didžiąją sistemos
veikimo laiko dalį, taip ženkliai prailginant baterijos tarnavimo trukmę. Sistema po
įjungimo pasileidžia MIEGO režimu.

BŪTINA ŽINOTI

Darbo režimas - mikrovaldiklis ir GSM modemas veikia, todėl apsaugos sistema
yra pasirengusi siųsti SMS pranešimus, taip pat priimti SMS žinutes ir skambučius.
Sistema persijungs į DARBO režimą, jeigu aptiks vieną iš šių įvykių:

B

A

C

Aptiktas dūmų proveržis

Baterija baigia išsikrauti

Nuspaustas TEST mygtukas

(žr. PRANEŠIMAS APIE
PAVOJŲ)

(žr. BATERIJOS LYGIO
STEBĖJIMAS)

(žr. SISTEMOS
TESTAVIMAS).

Pagal gamyklinius nustatymus, sistema veiks DARBO režimu 120 sekundžių.

A

KAIP VEIKIA FIRETEXT: PRANEŠIMAS APIE PAVOJŲ
Aptikusi dūmų proveržį, apsaugos sistema įjungs pavojaus signalą ir SMS
žinute įspės vartotoją jo nurodytu numeriu.
Pavojaus signalui įsijungus, sistema veiks tokia nustatyta tvarka:
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•

Sistema persijungs į DARBO režimą (žr. MIEGO IR DARBO REŽIMAI).

•

Sistema mėgins vienu metu išsiųsti SMS žinutę su pavojaus signalo
pranešimu visiems sąraše nurodytiems vartotojams.

•

Sistema automatiškai atjungs dūmų jutiklio pavojaus signalą, kai tik
dūmai išsisklaidys. Jeigu pavojaus signalas pasikartos DARBO režimo
metu, sistema neprailgins DARBO režimo veikimo laiko, neišsiųs jokių

A

Sistemai gali nepavykti išsiųsti SMS žinutės nurodytu vartotojo numeriu
dėl šių priežasčių:

•

Sistema arba vartotojo telefonas yra už GSM ryšio zonos ribų.

•

Vartotojo mobilus telefonas yra išjungtas.

•

Sistema mėgins siųsti SMS pranešimą tik vieną kartą. Jei DARBO režimo
metu nepavyks

•

sėkmingai išsiųsti pranešimo, sistema persijungs į MIEGO režimą ir ištrins
pavojaus signalo įvykį iš savo atminties registro.

KAIP VEIKIA FIRETEXT: BATERIJOS LYGIO STEBĖJIMAS
Sistema palaiko baterijos lygio stebėjimo funkciją, kuri leidžia perspėti nurodytus
vartotojus SMS žinute apie baterijos išsikrovimą. Sistema tikrina baterijos lygį kas
30 minučių; tuo atveju, jeigu baterijos lygis po dviejų iš eilės patikrinimų siekia 5%,
sistema perspėja vartotoją apie baterijos problemą.

BŪTINA ŽINOTI

B

papildomų SMS žinučių.
•

Jei baterija baigia išsikrauti, sistema atliks tokius veiksmus:
•

Sistema persijungs į DARBO režimą (žr. MIEGO IR DARBO REŽIMAI).

•

Sistema mėgins visiems nurodytiems vartotojams vienu metu išsiųsti SMS
žinutes apie

•

senkančią bateriją .

•

Sistemai gali nepavykti išsiųsti SMS žinutės nurodytu vartotojo numeriu dėl
šių priežasčių:

•

Sistema arba vartotojo telefonas yra už GSM ryšio zonos ribų.

•

Vartotojo mobilus telefonas yra išjungtas.

•

Sistema mėgins siųsti SMS pranešimą tik vieną kartą. Jei DARBO režimo
metu nepavyks sėkmingai išsiųsti pranešimo, sistema persijungs į MIEGO
režimą ir ištrins pavojaus signalo įvykį iš savo atminties registro.
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BŪTINA ŽINOTI

C

KAIP VEIKIA FIRETEXT: SISTEMOS TESTAVIMAS
Mygtukas TEST skirtas: patikrinti, ar prietaisas veikia tinkamai; prietaiso
perjungimui į DARBO režimą; informacinės SMS žinutės (kitaip vadinamos
Test SMS) siuntimui, joje pateikiama tokia informacija:
•
GSM signalo stiprumas
•

Baterijos lygis

•

Jutiklių testavimo rezultatai

Prietaisą reikia tikrinti kas savaitę, taip pat grįžus iš atostogų ar po ilgo
nebuvimo namie. NIEKADA nenaudokite atviros ugnies prietaisui tikrinti.
Šitaip Jūs galite pakenkti prietaisui arba namams.
Kad atliktumėte patikrinimą, vadovaukitės šiais žingsniais:
•

Nuspauskite TEST mygtuką ir laikykite paspaustą dvi sekundes. Jutiklis
garsiai pyptelės. Pavojaus signalas nustos skambėti, kai atleisite TEST
mygtuką.

•

Tikrinkite jutiklį ištiestos rankos atstumu.

Atliekant testą, sistema vykdys tokius veiksmus:
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•

Kai sistema sėkmingai prisijungs prie GSM tinklo, priekinėje panelėje
esantis indikatorius pradės mirksėti apytiksliai du kartus per sekundę.
Šis indikatorius mirksės visą laiką kai sistema pasirengusi siųsti SMS
pranešimus bei priimti SMS pranešimus ar skambučius.

•

Sistema persijungs į DARBO režimą (žr. MIEGO IR DARBO REŽIMAI).

•

Sistema mėgins visiems nurodytiems vartotojams vienu metu išsiųsti
SMS žinutę apie atliekamą testą.

•

Jeigu DARBO režimo veikimo metu TEST mygtukas bus nuspaustas
pakartotinai, tad MIEGO režimo trukmė prasitęs.

•

Sistemai gali nepavykti išsiųsti SMS žinutės nurodytu vartotojo numeriu
dėl šių priežasčių:

•

Sistema arba vartotojo telefonas yra už GSM ryšio zonos ribų.

C

•

Vartotojo mobilus telefonas yra išjungtas.

•

Sistema mėgins siųsti SMS pranešimą tik vieną kartą. Jei DARBO režimo
metu nepavyks sėkmingai išsiųsti pranešimo, sistema persijungs į MIEGO
režimą ir ištrins pavojaus signalo įvykį iš savo atminties registro.

BŪTINA ŽINOTI
13

PAPILDOMAS KONFIGŪRAVIMAS SMS ŽINUTĖMIS
Prieš pradedant konfigūravimą, jums reikia pažadinti FIRETEXT. Paspauskite ir laikykite
nuspaudę dvi sekundes TEST mygtuką. Sistemos konfigūravimui nusiųskite tekstinį
pranešimą su norima komanda į FIRETEXT telefono numerį iš bet kurio į sąrašą įtraukto
numerio.

BŪTINA ŽINOTI

SVARBI INFORMACIJA KONFIGŪRUOJANT SISTEMĄ MOBILIU TELEFONU:
•

Įsitikinkite, jog žinutės pradžioje ir pabaigoje nepaliekate jokiu tarpelių.

•

Jeigu gavote pranešimą su tekstu “wrong syntax”, ištaisykite tekstą ir pakartotinai
išsiųskite žinutę.

•

Simbolis " " reiškia vieno tarpelio ženklą.

Pridėti naują vartotoją

NUM

+3706XXXXX10

Panaikinti vartotoją

DEL
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+3706XXXXX10

Sistema leidžia išsaugoti daugiausiai 5 telefonų
numerius, kurie galėtų gauti pavojaus signalo
SMS žinutes bei konfigūruoti sistemą SMS
žinutėmis. Pirmas numeris yra privalomas, kitų
galima neįrašinėti.

Panaikinti visus vartotojus

DEL

ALL

Jeigu ištrinate visus vartotojus, privalote
pridėti bent vieną naują - tiesiog
paskambinkite į FIRETEXT SIM numerį.

Įrašyti pavojaus signalo pranešimą

alarm-text

BŪTINA ŽINOTI

MSG

[alarm-text] = iki 32 ženklų pavojaus
pranešimo žinutė, pvz.: Ugnies pavojus
svetaineje!
Sistema vienu metu visais vartotojo
nurodytais numeriais išsiųs SMS žinutę su
įrašytu tekstu.

Pateikti vartotojų sąrašą

USERS

FIRETEXT Jums atsiųs visų aprašytų
vartotojų telefono numerius.
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PALAIKYMAS

PALAIKYMAS

Raudono indikatoriaus priekinėje paneleje reikšmės
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BŪSENA

INDIKATORIUS

REIKŠMĖ

Dūmų aliarmo metu

Pastovūs trumpi
mirktelėjimai

Dūmų aliarmas

Kol laikote paspaudę
TEST mygtuką

Pastovūs trumpi
mirktelėjimai

Imituojamas dūmų aliarmas

Po TEST mygtuko
paspaudimo

Reti trumpi
mirktelėjimai

Įprastas dūmų jutiklio darbas

Po TEST mygtuko
paspaudimo

Greiti mirksėjimai (~2
kartus per sekundę)

FIRETEXT prisiregistravo
prie GSM tinklo ir yra
pasirengęs priimti jūsų
skambutį ar komandines
SMS žinutes

Galimos problemos ir jų
GALIMOS PRIEŽASTYS

SPRENDIMO VEIKSMAI

Paspaudus TEST
mygtuką, kartais girdimi
trumpi pyptelėjimai

Jungiamasi prie GSM
tinklo. Taip gali nutikti
priklausomai nuo ryšio
sąlygų

Prašom nekreipti dėmesio
į šią indikaciją, jei sistemos
aplinkoje GSM signalo stiprumas
pakankamas SMS žinučių
perdavimui.

Paspaudus TEST
mygtuką ar pavojaus
signalo atveju sirena
nesuveikia

· Baterija baigia
išsikrauti
· Mikrovaldiklio gedimas

Pakeiskite bateriją. Jeigu tai
problemos neišsprendė, prašome
susisiekti su vietiniu tiekėju dėl
garantinio remonto.

Vartotojui nepavyko gauti
skambučio/ SMS žinutės
atsakymo

· Nepakankamas SIM
kortelės sąskaitos
likutis
· Nėra GSM tinklo
signalo
· Nurodytas klaidingas
numeris
· Nenustatytas vartotojo
numeris
· Sistema veikia MIEGO
režime

Pasitikrinkite SIM kortelės sąskaitos
likutį vienu iš šių būdų:
a) Internete prisijunkite prie GSM
ryšio operatoriaus svetainės.
b) Išimkite SIM iš prietaiso,
įdėkite į savo mobilųjį telefoną,
paskambinkite ir išsiųskite
pranešimą į savo asmeninį numerį.
Taip galėsite patikrinti, ar SIM
kortelė veikia tinkamai.

PALAIKYMAS

PROBLEMA
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Jei palaikymo gidas nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su savo tiekėju. Daugiau
informacijos apie šį bei kitus produktus rasite gamintojo svetainėje: www.eldesalarms.com

PALAIKYMAS

Gamyklinių parametrų atstatymas
1.

Įdėkite bateriją į prietaisą.

2.

Paspauskite TEST mygtuką tam, kad aktyvuotumėte prietaisą.

3.

Paspauskite ir laikykite paspaudę 5-6 sekundes RESET mygtuką galinėje FIRETEXT
indikatorius keletą kartų trumpai sumirksės.
sienelėje iki žalias LED

4.

Atleiskite RESET mygtuką.

5.

Įrenginio gamykliniai parametrai atstatyti.

Prietaiso programinės įrangos atnaujinimas, naudojant USB laidą
1.

Išimkite bateriją.

2.

Paspauskite ir laikykite RESET mygtuką.

3.

USB laidu prijunkite prietaisą prie kompiuterio.

4.

Pasirodys naujas langas, kuriame rasite .bin failą. Priešingu atveju atsidarykite aplanką
Computer ir suraskite CRP DISABLED diską .

5.

Atleiskite RESET mygtuką.

6.

Ištrinkite .bin failą iš disko.

7.

Nukopijuokite naują programinės įrangos .bin failą , įkelkite į atsidariusį aplanką.

8.

Atjunkite USB laidą.

Baterijos keitimas
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1.

Sukdami FIRETEXT prieš laikrodžio rodyklę, atkabinkite prietaisą nuo dangtelio

2.

Švelniai patraukite prietaisą žemyn.

3.

Išimti seną bateriją iš jai skirtos vietos.

4.

Paspauskite TEST mygtuką, kad pilnai iškrauti vidines elektros talpas.

5.

Įdėkite naują bateriją 9v į jai skirtą vietą. Poliariškumas nurodytas ant FIRETEXT baterijos
dangtelio.

6.

Įsitikinkite, kad plastikinis baterijos laikiklis tinkamai užspaustas.

7.

Grąžinkite FIRETEXT į vietą, sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite užsifiksavimo
garsą.
Paspauskite TEST mygtuką, kad įsitikintumėte, jog prietaisas veikia tinkamai.

8.

Įrenginio maitinimui naudokite tik EVE CR9V-P ar Energizer LA522 baterijas.

PALAIKYMAS
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ELEKTRINĖS IR MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS
Baterija.................................................................... Primary 9V Lithium 1200mAh ANSI/NEDA 1604LC
Baterijų kiekis........................................................ 1
Srovės suvartojimas ramybės būsenoje....... 15A max
Maksimalus srovės vartojimas
DARBO režime...................................................... 350mA max
GSM modemo veikimo dažnis.......................... 850/900/1800/1900MHz

INFORMACIJA

Baterijos darbo trukmė ...................................... 18 mėnesių *
Dūmų aptikimo būdas ........................................ Optinė kamera
Dūmų jautrumas .................................................. 3.0-6.0 % O bs/m
Signalizacijos skambėjimo garso lygis.......... 85 decibelai 3 metrų atstumu
Darbo temperatūros diapazonas..................... 5... +45°C
Oro drėgmė............................................................ 0-90% RH @ 0... +40°C (be kondensacijos)
Dūmų jutiklio darbo trukmė.............................. 10 metų
Matmenys............................................................... 110mm Ø
* Nurodytas veikimo laikotarpis numatant, kad prietaisas buvo tikrinamas kas savaitę ir
signalizacijos aktyvavimo neprireikė. Šis laikotarpis gali skirtis, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.

DĖMESIO:
Diegdami sistemą naudokitės tik vartotojo vadovu. Sistema nėra skirta kurą
naudojančios technikos, įskaitant atitinkamų vėdinimo ir dujų išmetimo sistemų
kontrolei bei priežiūrai.
Apsaugos sistemos diegimą bei tvarkymą turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai.
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Neardykite ir nepažeiskite prietaiso. Jeigu sistema buvo sugadinta, galite patirti
elektros šoką.

Naudojimo sąlygos
Šios nuostatos ir sąlygos reglamentuoja naudojimąsi FIRETEXT įrenginiu ir pateikia svarbią
informaciją apie apribojimus, susijusius su gaminio naudojimu ir funkcionavimu, taip pat
informaciją apie gamintojo atsakomybės ribojimą. Prašom atidžiai perskaityti šias nuostatas ir
sąlygas prieš. Norėdami sužinoti daugiau apie produktą, apsilankykite www.eldesalarms.com
Techninė pagalba

Garantinės procedūros
Garantinės ir pogarantinės priežiūros paslaugos suteikiamos susisiekus su sistemos
integratoriumi/įgaliotu atstovu/ mažmeninės prekybos atstovu/pardavėju arba platintoju, iš
kurio buvo įsigytas šis produktas. Užsakant šią paslaugą turi būti pateikti pirkimą įrodantys
dokumentai ir gaminio serijos numeris. Gedimų turintį gaminį privaloma grąžinti griežtai
jo pirkimo maršrutu. Siekiant išvengti grąžinamo gaminio pažeidimų, galinčių nutikti
transportavimo metu, pirkėjas privalo tinkamai supakuoti gaminį.

INFORMACIJA

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir tinkamą FIRETEXT įrenginio veikimą ir nenutrūkstamo
paslaugų, vartotojo atsakomybė yra užtikrinti: (I) tinkamą gaminio montavimą, ir (II) nuolatinį
įrenginio maitinimą (įrenginio bateriją būtina laiku keisti). Iškilus keblumams gaminio
montavimo ar tolimesnio naudojimo metu, susisiekite su įgaliotu ELDES, UAB platintoju arba
atstovu, esančiu Jūsų šalyje/regione. Daugiau informacijos rasite www.eldesalarms.com

Garantinis laikotarpis
UAB “ELDES gaminiams suteikiamas ribotos trukmės garantinis laikotarpis, taikomas tik
fiziniam arba juridiniam asmeniui, įsigijusiam gaminį iš ELDES, UAB ar įgalioto platintojo ar
atstovo, ir tik įvykus sistemos gedimui arba išryškėjus sistemos komponentų defektui tinkamai
naudojantis sistema dvidešimt keturių (24) mėnesių trukmės laikotarpiu, įsigaliojančiu
nuo gaminio išsiuntimo datos (garantinis laikotarpis). Garantiniai įsipareigojimai netaikomi
eikvojamiems komponentams (energijos elementams ir/ar baterijoms), laikikliams ir
korpusams. Garantija taikoma tik jei sistema buvo naudojama pagal paskirtį, laikantis visų
vartotojo vadove pateiktų instrukcijų, techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų ir maksimalių
leistinų reikšmių. Garantija netaikoma, jei sistema buvo paveikta mechaniškai, cheminių
medžiagų, drėgmės, korozijos, skysčių, ekstremalių aplinkos veiksnių ar kitokių „force majeure“
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veiksnių. Atsiradus aparatinės įrangos gedimui ir pateikus galiojančią paraišką garantinio
laikotarpio metu, ELDES, UAB savo nuožiūra (a) nemokamai pašalins aparatinės įrangos
gedimą, naudodama naujas arba restauruotas keičiamas dalis, arba (b) pakeis gaminį nauju
gaminiu ar gaminiu, pagamintu iš naujų arba tinkamų eksploatuoti naudotų dalių, esančiu
bent funkcionaliai lygiaverčiu originaliam gaminiui, arba (c) grąžins pinigų sumą, atitinkančią
produkto įsigijimo kainą.

INFORMACIJA

Atsakomybės ribojimas
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Pirkėjas sutinka, kad sistema sumažina gaisro ar kitą riziką, tačiau tai nėra draudimas ar
garantija, kad paminėti veiksniai neįvyks, nebus asmenų sužeidimų ar turto praradimo atvejų.
UAB „ELDES“ neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę/netiesioginę žalą ar nuostolius,
taip pat negautas pajamas, naudojantis sistema. Pagal įstatymus UAB „ELDES“ atsakomybė
negali viršyti produkto įsigijimo kainos. UAB „ELDES“ bendrove nėra susijusi su korinio ryšio
paslaugas teikiančiais GSM operatoriais ir neprisiima jokios atsakomybės už tinklo paslaugas.
Vartotojų apsaugos įstatymai
VARTOTOJAMS, KURIEMS TAIKOMI VARTOTOJŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI ARBA
REGLAMENTAI JŲ PIRKIMO ŠALYJE ARBA, JEI SKIRIASI, GYVENAMOJOJE ŠALYJE, ŠIOS
GARANTIJOS SUTEIKIAMI PRIVALUMAI PAPILDO VISAS TEISES IR PATAISAS,
APIBRĖŽIAMAS VARTOTOJŲ APSAUGOS TEISĖS AKTUOSE IR REGLAMENTUOSE.
ŠI GARANTIJA SUTEIKIA TAM TIKRAS JURIDINES TEISES BEI GALIMAI KITAS TEISES,
KURIOS SKIRIASI PRIKLAUSOMAI NUO ŠALIES, VALSTIJOS AR PROVINCIJOS.

Informacija apie atliekų perdirbimą
Pagal WEEE direktyvą, perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais ženklas reiškia, kad
nebetinkamą naudoti gaminį Europos Sąjungoje reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų
atliekų. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimos žalos, gaminys privalo
būti perdirbtas patvirtintu ir aplinkai saugiu perdirbimo proceso metu. Dėl išsamesnės
informacijos apie teisingą gaminio perdirbimą, prašom kreiptis į sistemos teikėją arba
įstaigą, atsakingą už atliekų perdirbimą Jūsų gyvenamojoje vietoje.

ELDES UAB nėra apsaugos bendrovė. Nepervertinkite savo sugebėjimų,
bandydami apsaugoti namų valdas gaisro ar kito galimo pavojaus atveju. Jei iškilo
rimta grėsmė, pirmaiusia susisiekite su avarine tarnyba.
FIRETEXT prietaisas pritaikytas naudoti uždaroje erdvėje.
Prieš įrenginio diegimą išimkite visas naudojamas baterijas.
Neatlikite prietaiso diegimo ar priežiūros darbų audros metu.

Tam, kad išjungtumėte sistemą, išimkite bateriją.
Jeigu ruošiatės atnaujinti FIRETEXT programinę įrangą, prietaisas turi būti
įžemintas iš anksto.

INFORMACIJA

Sistemos įrenginys gali naudoti tik Primary 9V Lithum 1200mAh bateriją. Įdedant
bateriją į jai skirta vietą, atsižvelkite į poliariškumą! Bet kuris įrenginys (pvz.
kompiuteris), papildomai prijungtas prie šios sistemos, turi remtis patvirtintu EN
60950-1 tiekimo pagrindu.

UAB ELDES, Ukmerges g. 283B, Vilnius, Lietuva,
EN14604:2005 Autonominis belaidis dūmų jutiklis FIRETEXT

Copyright “ELDES UAB”, 2021. Visos teisės yra saugomos.
Draudžiama kopijuoti, kaupti ar perduoti tretiems asmenims šiame
dokumente esančia informaciją, ar bet kokia dokumento dalį be išankstinio
raštiško UAB „ELDES“ sutikimo. UAB „ELDES“ pasilieka teise be išankstinio
įspėjimo tobulinti ar keisti bet kuriuos dokumente paminėtus gaminius, taip
pat pati dokumentą. UAB „ELDES“ deklaruoja, kad autonominis belaidis
dūmų jutiklis FIRETEXT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
EC direktyvos nuostatas. Jos atitikties deklaracija galima rasti šiame
tinklalapyje: www.eldesalarms.com
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