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Ülevaade
1� Pakendi sisu

Suitsuandur (1 tk) Tolmukaitse (1 tk) Paigaldusalus (1 tk)

Aku (1 tk) Puurimiskoha mall (1 tk) Vahtkleeps (1 tk)

Quick Start Guide

Kruvide komplekt (1 tk) Regulatiivteave (2 tk) Lühijuhend (1 tk)

 Kõikide seadmete välisilmed sõltuvad teie ostetud seadme omast.

2� Põhisisu

Toetatud ZigBee sideprotokolliga võib suitsuandur (edaspidi andur) käivitada heli- ja valgussignaali, kui tuvastab suitsu, 
tulekahju või muid ohtlikke olukordi ning edastada seejärel lüüsi kaudu häireteavet.
Andurit saab rakendada laialdaselt ja mitmel moel, näiteks kauplustes, elukohtades, hotellides, kõrghooneis jm.

      

Sumisti

Nupp / LED-märgutuli

Paigaldusalus

Pannal

Lukustussoon

Patareipesa kaas
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Seadme tingimused LED-märgutuli Sumisti
Tulekahjuhäire Kiiresti vilkuv punane Kiire piiksumine
Võrgu ooterežiim Roheline vilk kord iga 90 sekundi järel Katkestamine
Võrguta ooterežiim Valgus välja lülitatud Katkestamine

Anduri erand Kiiresti kaks korda vilkuv kollane iga  
40 sekundi järel Kaks piiksu iga 40 sekundi järel

Madal pinge Kiiresti ühe korra vilkuv kollane iga  
40 sekundi järel Üks piiks koos vilkumisega

Seade on sisse lülitatud Valgus välja lülitatud Üks piiks
Võrgu konfigureerimine 
nuppu vajutades Kiire roheline vilk Katkestamine

Enesetest Punane, roheline ja kollane vaheldumisi 
vilkumine kahe vooru jooksul 5 piiksu

Hankige rakendus EZVIZ 

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav). 
2. Otsige App Store'ist või Google PlayTM-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

Rakendus EZVIZ

Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks 
minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

Anduri toide
1. Eemaldage akukate, pöörates piki akukattel oleva märgi OPEN suunda.
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2. Eemaldage aku isoleeritud plastkott ja seejärel paigaldage aku vastavalt anoodi- ja katoodimärkidele.

          

+

-

3. Paigaldage akukate, pöörates piki akukattel oleva märgi CLOSE suunda.

Kui teil on vaja aku välja vahetada, ostke palun üks CR14250 Li-Mn aku.

Enesetest
Pärast aku paigaldamist või välja vahetamist katsetage enne paigaldamist andurit, et veenduda sumisti ja LED-märgutule heas 
seisukorras. Kui seisukord pole hea, võtke tarnijaga õigeaegselt ühendust.

Lisage oma andur EZVIZ-i
1� meetod - lisage QR-koodi skannides

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise 
kasutusliides.

2. Skannige anduri põhjal või kasutusjuhendi kaanel olev QR-kood.

Scan QR Code

3. Lisage andur rakenduse viisardit järgides.



4

2� meetod - lisage lüüsi kaudu

1. Vajutage üks kord lüüsi funktsiooniklahvi, et lüüs lülituks seadme lisamise režiimi ja rõngakujuline LED-indikaator muutuks 
aeglaselt vilkuvalt valgeks.

2. Vajutage ja hoidke 5 sekundit all anduri nuppu, et andur lülituks võrgu konfiguratsioonirežiimi ja LED-märgutuli vilgub 
kiiresti.

3. Saate meeldetuletava hääljuhise anduri iseenesliku lisamise kohta lüüsile või saate vaadata lisatud andurit oma rakenduses 
EZVIZ.

• Palun korrake ülaltoodud samme uuesti, kui roheline LED-märgutuli vilgub kiiresti 3 minuti jooksul, mis tähendab, et andurit ei 
õnnestunud lüüsile lisada.

• Kui soovite anduri kustutada, valige palun anduri ja lüüsi vahelise vastavuse kustutamiseks üks järgmistest meetoditest.
- Sisestage oma rakenduses EZVIZ anduri üksikasjade leht ja seejärel kustutage andur;
- Lähtestamiseks vajutage ja hoidke 5 sekundit all anduri nuppu ja seejärel kustutage andur lüüsist.

Valige asjakohane asukoht
Paigaldamise ettevaatusabinõud
• Anduri paigaldamisel järgige palun rangelt kasutusjuhendis toodud paigaldusviise.
• Ohtude tekkimise vältimiseks anduri paigaldamisel seinale või lakke palun kinnitage see kindlalt.
• Veenduge, et kõik osised, sealhulgas pakendis asuv andur, on heas seisukorras
• Kui paigalduskoha (nagu lagi) pikkus on üle 10 meetri, peaks seal olema mitu andurit.
• Palun paigaldage andur pärast siseviimistluse lõpetamist kartes, et andur on keskkonna poolt saastatud.
• Paigaldamise parameetrid alluvad standardile EN 14604:2005/AC:2008.
• Ärge paigaldage andurit alljärgnevaisse kohtadesse.

Väga niisked kohad, nagu köök, boiler, vannituba.
Kõrge temperatuuriga ja saasteohtlikud kohad, näiteks ahjud.
Tugeva konvektsiooniga kohad, nagu kliimaseadmed, tuulutid, kütteavad.
Objektide varjualused.
Vastikud tolmused kohad või putukarohked kohad.
Kohad, mille kaugus valgusallikast jääb alla 1,5 meetri.
Seisva õhuga ruumid nagu tornikiivriga maja pööning ja maja nurgad.

1� Lamekatuse jaoks
Anduri serv peaks olema mis tahes seinast vähemalt 500 mm kaugusel.

Keelatud ala

Parim 
paigalduskoht

Sobiv paigalduskoht

500 mm

Keelatud ala
500 mm
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2� Kald- või rombkatuse jaoks
Andur tuleb hoida katusest teatud kaugusel; kui katuse kalle on alla 30 kraadi, on sobiv vahekaugus 500 mm.

Keelatud ala
500 mm

Anduri paigaldamine
1� Kruviga kinnitatud (soovitatav)

1. Kleepige puurimall puhtale ja tasasele laepinnale.
2. (Üksnes tsemendiseina jaoks) puurige kruviaugud vastavalt mallile ja sisestage ankrud.
3. Joondage ankrute kinnitusalusele vastavad U-kujulised avad ja kinnitage seejärel kinnitusalus kruvidega.
4. Pöörake andurit päripäeva, et täielikult lukustada anduri pandlad ja kinnitusalusel olevad lukustussooned.
5. Paigaldamine on lõpetatud.

Puurimiskoha mall 

Ankur

Paigaldusalus

Kruvid

2� Vahtkleeps kinnitatud

1. Kleepige vahtkleeps paigaldusalusele.
2. Eemaldage vahtkleepsu kaitsekile, et kinnitada paigaldusalus laepinnale.
3. Pöörake andurit päripäeva, et täielikult lukustada anduri pandlad ja kinnitusalusel olevad lukustussooned.
4. Paigaldamine on lõpetatud.
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Paigaldusalus

Vahtkleeps

Anduri katsetamine
1� Katsemeetod

Asetage läidetud sigaret või muu suitsu tekitav ese anduri lähedusse ja suunake suits anduri sissevõtuavasse, kuni andur käivitab 
häire.

2� Katsetulemus

Peale seda, kui suits saavutab määratud tihedusastme, käivitab andur häire, punane LED-märgutuli vilgub kiiresti ja sumisti 
piiksub tükk aega.

Pärast katsetamise lõppu saate suitsu selle tihedusastme vähendamiseks anduri sissevõtuavadest ära puhuda ja seejärel lõpetab andur häire ja 
pöördub tagasi ooteolekusse.
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Spetsifikatsioon

Parameetrid Kirjeldused
Mudel CS-T4C

Nimi Suitsuandur

Toote juurutamise standard EN 14604:2005;
EN 14604:2005/AC:2008

Tööpõhimõte Fotoelektrilist liiki

Suhtlusrežiim ZigBee

Alarmi helitugevus ≥ 85 dB 3 m juures (A-kaalutud)

Kohalik häirerežiim Heli-valgusalarm.

Tööpinge 3 V alalisvool, liitiumaku CR14250

Ooterežiimi vool ≤ 15 μA

Keskmine häirevool ≤ 35 mA

Töötemperatuur - 10 °C kuni 55 °C

Tööniiskus Suhteline õhuniiskus: ≤95%

Aku kasutusiga 3 aastat (Aku kasutusiga võib tegelike kasutusolukordade tõttu 
lüheneda.)

Mõõdud (läbimõõt x kõrgus) Φ 87 mm x H 35 mm

Anduri toimingud

Suitsualarm
Ooterežiimis, kui suitsuosakesed saavutavad suitsuanduris määratud tihedusastme, lülitub alarm häirerežiimi.
Häirerežiim: Sumisti piiksub ja punane LED-indikaator vilgub kiiresti.

Vaigistamine
Häirerežiimis vajutage häire vaigistamiseks lühidalt nuppu (vaigistusaeg on 10 minutit).
Märkus. Kui häire põhjustanud suitsu tihedusaste püsib pärast häire vaigistamist, hakkab häire 10 minuti pärast uuesti tööle.

Lähtestamine
Vaigistusrežiimis vajutage lühidalt nuppu ja häire lülitub ooterežiimi.
häirerežiimis, kui suits hajub, lülitub häirerežiim välja ja alarm lülitub iseeneslikult tagasi ooterežiimi.

Katse
Kontrollige, kas sumisti ja LED-märgutuli töötavad korralikult.
ooterežiimis vajutage lühidalt nuppu ja alarm lülitub katserežiimi.
Katserežiim: Sumisti piiksub 5 korda ning punane, roheline ja kollane märgutuli vilguvad vaheldumisi kaks korda, mis näitab, et 
sumist ja LED-märgutuli töötavad korralikult.
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Toimingud rakenduses EZVIZ
Pärast versiooni värskendamist võib rakenduse kasutusliides toodust erineda ja teil tuleb järgida telefoni installitud rakenduse liidest.

1� Otseülekanne

Kui käivitate rakenduse EZVIZ, saate oma seadet vastavalt vajadusele hallata avalehel.

Häireteate 
märguanne

Kui tuvastab järgmised ebatavalised sündmused, saadetakse häiresõnum lüüsi kaudu 
rakendusele:
• Suitsualarm / alarmi lähtestamine
• Madal aku pinge
• Seadme erand.

Jaga Saate seadet jagada oma pereliikmete või külalistega.

Sätted Sel ikoonil klõpsates saate teha funktsioonide ja üldseadeid.

Seadme logi Siin saate vaadata seadme hiljutisi logisid. 

Tühistamine Häirerežiimis saate alarmi kustutada, vajutades rakenduse avalehel nuppu Tühistamine.

2� Sätted

Parameeter Kirjeldus
Seadme nimi Seadme nime kohandamine.

Seotud kaamera Puudutage läheduses oleva saadaoleva seadme linkimiseks.

Intelligentne 
sidumine Siin saate lisada uue rutiini.

Seadme linkimine Lingitud lüüsi näete siit.

Seadme teave Siin näidatakse seadme teavet.

Jaga seadet Saate seadet jagada oma pereliikmete või külalistega.

Seadme 
kustutamine Puudutage, et lüüsi EZVIZ Cloudist kustutada.
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