
 Uztvērējs CBM20 - 
galda gaismas 
signalizators

Lietošanas instrukcija

Īpaši paredzēts nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem.



 Visi Jenile produkti ir 
savstarpēji savietojami      
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Iepakojuma komplekts 
 Uztvērējs CBM20

Kopsavilkums: 
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4 :
5-10 :



A   -  Uztvērējs 

B - USB kabelis

C   - Lietošanas instrukcija latviešu valodā
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Iepakojuma komplekts
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BA C D E F G

E    -  Ieslēgts/ Izlēgts

F -  USB                                       spraudnis  

G -  MicroUSB  sprasudnis

A   - Gaismas mirgošanas ilgums 30/60/90sek. 

 B   -   Micro USB ports

C    -  Ierīces savienojuma ports (pēc izvēles)         

D    -  Pieslēguma/restarta poga

Tehniskās īpašības

Bezvadu ierīce
Uzlādējams akumalators
Svars: 171,5g
Attālums: maksimālais darbības rādius      200 metri 
Savienoto ierīču daudzums: maksimums 20 vienības 
Barošanas avots : 3,7 V 2200mAh
Uzlādes spriegumam jābūt ierobežotam līdz 4,2 V 
Gaidīšanas strāva: <4,5 mA
Darba strāva: <800 mA
Pārraides frekvence: 433 Mhz
Dekodēšanas formāts: MCU
Izmēri (augstums x platums x garums): 9,2 x 8,8 x 4,3 cm 
Akumulators: 1 mēnesis (atkarībā no lietošanas veida) 
2 gadu garantija (akumulatoram 1 gads)

Uztvērējs CBM20
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Sarkana gaisma: izlādējies 
akumulators, jums ir jāuzlādē 

uztvērēju

 Zaļa gaisma: akumulators ir uzlādēts

Nedeg neviena 
diode: uzlāde ir 

pabeigta

Brīdinājums:  iespējams, ka neviena diode nedeg, jo 
akumulators ir pilnīgi izlādējies. Tādēļ jums tas ir 

jāuzlādē.

Izmantot
Pateicoties uztvērējam, jūs saņemat gaismas signālu no Jenile durvju zvana, kā arī 
visus citu pieslēgto Jenile ierīču signālus. CBM20 Jenile uztvērējs ietver uzlādējamu 
akumulatoru. Ierīces apakšējā labajā stūrī esošā gaismas diode norāda akumulatora 
uzlādes statusu:
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Pārbaude
Uztvērēju ir viegli pārbaudīt. Ja uztvērējs nedarbojas saskaņā ar tālāk sniegto 
instrukciju, mēs aicinām jūs sazināties ar pārdevēju. Lai pārbaudītu uztvēreju, 
nospiediet Jenile durvju zvanu.

Ja uztvērējā nedeg neviena diode pārbaudiet, vai akumulators nav izlādējies.
 Veiciet ierīces uzlādi ar USB kabeli.Micro usb 
spraudni pieslēdzat portam B,spraudni F 
pieslēdziet lādētājam un veiciet uzlādi.

Ja ierīces apakšējā labajā stūrī nedeg zaļā diode, tas nozīmē, ka ierīce ir 
pilnībā uzlādēta.
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1. Nospiediet uztvērēja  pogu (D).

D

Iestatījumi
Ja vēlaties papildināt šo uztvērēju ar citiem Jenile produktiem, veiciet 
sinhronizāciju, lai savienotu ierīces savā starpā. Lai savienotu visas  ierīces, uzmanīgi 
izpildiet norādījumus.

2. Atlaidiet to, tiklīdz uztvērejs iedegas sarkanā
diode.
(BRĪDINĀJUMS: pēc diodes iedegšanās 
neturiet nospiestu pogu, jūs varat izdzēst visus 
iepriekšējos savienojumus).

3. Nekavējoties ieslēdziet vienu no ierīcēm, kamēr
deg sarkanā gaisma (durvju zvans vai rādio 
aukle utt.) Neskaidrību gadijumā pārlasiet 
lietošanas instrukciju!

8



D

Lai apturētu gaismas indikāciju, nospiediet D pogu.

3 iespējas :

- Jūsu uztvērejs gaismas indikatori deg visās krāsās: apsveicu! Savienojums 
ir veiksmīgs! Jūs varat izmantot visas pieslēgtās Jenile ierīces.

- Jūsu uztvērejā nemirgo gaismas indikatori : savienojums neizdevās. 
Mēģiniet vēlreiz iepriekš minētos norādījumus.
- Jūsu uztvērējā mirgo 2 reize  sarkanais indikators , tas nemirgo, kad jūs 
turat nospiestu pogu. Savienojums neizdevās, jo pārāk ilgi nospiedāt pogu. 
Jūs izdzēsāt atmiņu un ir jārestartē visi savienojumi.

Poga (A) ļauj jums izvēlēties, cik ilgi jūsu uztvērējs mirgo: 30 sekundes, 1 minūte 
vai 1 minūte 30 sekundes.
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Signālizācija un krāsas
Jenile uztvērējs CBM20 var izmantot kopā ar visiem Jenile diapazona raidītājiem. 
Uz visiem brīdinājumiem uztvērējs  mirgos visās krāsās. Krāsa uztvērēja apakšā 
norāda trauksmi. Durvju zvanam uztvērējs mirgo  zaļā krāsā.

Zaļā krāsa : zvani
- durvju zvani, 
-video pie durvīm vai vārtiem,
-Akustiskais  raidītajs

Sarkanā krāsa : ārkārtas 
situācijās

-dūmu , ugunsgrēka detektors, 
- gāzes detektors, 
- ūdens plūdu detektors, ..

Zilā krāsa: zvani 
-Īsziņas
- datora zvans (skype, 
oovoo, ...), tālrunis, fakss, 
domofons ,
- rādio aukle.
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Balta krāsas: klātbūtnes 
brīdinājumi 
-Durvju / logu atvēršanas detektors 
-Kustību detektors





www.jenile.com




