Gaismas indikators
„Kubs” CBM14
Lietošanas instrukcija
Īpaši izstrādāts vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem

Visi produkti ir savstarpēji
savienojami.
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Kopsavilkums :

4 : Iepakojuma saturs
5-10 : Gaismas kubs CBM14
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Iepakojuma saturs

– Gaismas kubs
– USB kabelis
– Lietošanas instrukcija
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Gaismas kubs CBM14

/

– Gaismas mirgošanas ilgums 30 / 60
90 sekundes

– Gaisma / Izslēgt / Gaisma + Skaņa
– USB pieslēgvieta

– Micro USB uzlādes ligzda
– Micro USB pieslēgvieta
– Vibroierīces savienojuma ligzda
– Spraudkontakta poga

Tehniskā specifikācija
Bezvadu savienojums
Uzlādējamā baterija
Svars: 171,5 g
Darbības attālums: 200 m maksimums atvērtā laukā
Savienojamo ierīču skaits: maksimāli 20 vienības
Jaudas avots: 3,7 V 2200 mAh litija baterija
Uzlādes spriegums jāierobežo līdz 4,2 V
Gaidīšanas režīma strāvas patēriņš: <4,5 mA
Darbības strāvas patēriņš: <800 mA
Radio frekvence: 433 MHz
Signāla atkodēšanas formāts: MCU
Izmēri: 9,2 x 8,8 x 4,3 cm
Aptuvenais darbības laiks: 1 mēnesis (atkarībā no lietošanas)
2 gadu garantija (baterijas garantija aptuveni 1 gads)
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Lietošana
Pateicoties gaismas kubam, Jūs varat saņemt paziņojumus no Jenile durvju
zvana, drošības ierīcēm un citiem produktiem, ko ražo Jenile.
Jenile gaismas kubā CBM14 ir iekļauta uzlādējamā baterija.
Gaismas kuba apakšā labajā pusē atrodas LED signāllampiņa, kas norāda
ierīces baterijas līmeni:

Sarkana LED: Zems baterijas līmenis; uzlādējiet gaismas kubu

Zaļa LED: Notiek baterijas uzlāde

Izslēgta LED:
Uzlāde ir pabeigta

Brīdinājums: Iespējams, ka LED gaisma nedeg, ja baterija ir
pilnībā tukša. Tādā gadījumā, lūdzu, uzlādējiet bateriju.
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Testēšana
Gaismas kubu ir viegli pārbaudīt. Gadījumā, ja gaismas kubs nestrādā,
veicot visas darbības, kas aprakstītas zemāk, lūdzu, sazinieties ar
pakalpojuma sniedzēju.
Lai pārbaudītu gaismas kuba darbību, izmantojiet Jenile durvju zvanu.

Ja gaismas kubs neizgaismojas, lūdzu, pārbaudiet, vai baterija nav tukša.
Uzlādējiet gaismas kubu:
Ievietojiet USB kabeļa F pieslēgvietu strāvas adapterī.
Ievietojiet USB kabeļa G pieslēgvietu gaismas kubā B

Ja zaļā LED gaisma neiedegas gaismas kuba apakšā labajā pusē, tas nozīmē,
ka gaismas kubs ir pilnībā uzlādēts.
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Uzstādījumi
Ja vēlaties gaismas kubu savienot ar vēl kādu no Jenile raidītājiem, sekojiet
zemāk norādītajai informācijai, lai savienotu ierīces:

1. Nospiediet spraudkontakta pogu (D) uz
gaismas kuba

2. Tiklīdz gaismas kubs izgaismojas sarkanā
krāsā, atlaidiet spiedpogu.
Brīdinājums: Pārāk ilgi turot spiedpogu,
pastāv risks izdzēst visus saglabātos
savienojumus.

3.
Kamēr deg sarkanā gaisma uz gaismas
kuba, aktivizējiet kādu no Jenile raidītājiem
(nospiediet durvju zvanu, iekliedziet bērna
raudu raidītājā u.tml.) vai sekojiet katra
konkrētā raidītāja instrukcijai.
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3 iespējamie varianti
-

Jūsu gaismas kubs izgaismo visas krāsas: Apsveicam!
Savienojums ir noritējis veiksmīgi! Tagad varat lietot visus
Jenile produktus.

-

Jūsu gaismas kubs neizgaismojas: savienojums nav noticis.
Lūdzu, atkārtojiet iepriekš norādītās darbības.

-

Jūsu gaismas kubs 2 reizes nozibsnī sarkanā krāsā, taču
tas nezibsnī, kad nospiežat, piemēram, durvju zvana
pogu: savienojums nav noticis, jo pārāk ilgi turējāt
nospiestu spraudkontakta spiedpogu. Jūs esat izdzēsis
gaismas kuba atmiņu, un Jums jāveic visi savienojumi no jauna.

Spiedpoga (A) ļauj Jums uzstādīt gaismas zibšņu ilgumu: 30 sekundes, 1
minūte vai 1 minūte un 30 sekundes. Lai apstādinātu gaismas kuba
mirgošanu, nospiediet D spiedpogu.
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Signāli un krāsas
Jenile gaismas kubs CBM14 ir savienojams ar visiem Jenile ražotajiem
raidītājiem.
Brīdinājumu gadījumā gaismas kuba augšējā daļa mirgos visās krāsās.
Gaismas kuba apakšējās daļas krāsa norāda uz brīdinājuma tipu. Gaismas
kubs izgaismosies zaļā krāsā, ja kāds zvana pie durvīm.

Zaļš: Zvani
● Durvju zvans
● Videozvans
● Akustiskais raidītājs

Sarkans: Ārkārtas signāli
● Dūmu detektors
● Gāzes noplūdes detektors
● Ūdens plūdu detektors

Zils: Saziņas zvani

● Īsziņas
● Datora lietotņu zvani (Skype)
● Tālrunis, fakss
Bezkrāsains: klātbūtnes trauksme

● Logu / durvju atvēršanas sensors
● Kustību sensors
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www.jenile.com

