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Pārskats
1� Iepakojuma saturs

Dūmu sensors (1 gab.) Putekļu vāciņš (1 gab.) Montāžas pamatne (1 gab.)

Akumulators (1 gab.) Urbšanas šablons (1 gab.) Putu uzlīme (1 gab.)

Quick Start Guide

Skrūvju komplekts (1 gab.) Normatīvā informācija (2 gab.) Īsā lietošanas pamācība (1 gab.)

 Viss ierīces izskats ir atkarīgs no jūsu iegādātās ierīces.

2� Pamatinformācija

Strādājot ar ZigBee sakaru protokolu, dūmu sensors (turpmāk tekstā – sensors) var iedarbināt skaņas-gaismas trauksmi, 
konstatējot dūmus, ugunsnelaimi un citas bīstamas situācijas, un pēc tam ziņot trauksmes informāciju, izmantojot vārteju.
Sensoru var plaši izmantot dažādos scenārijos, piemēram, veikalos, dzīvojamās mājās, viesnīcās, daudzstāvu ēkās u. c.

      

Zummers

Poga/LED 
indikatorlampiņa

Montāžas pamatne

Sprādze

Fiksācijas rieva

Baterijas 
nodalījuma vāciņš
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Ierīces apstākļi LED indikatorlampiņa Zummers
Ugunsgrēka trauksme Ātri mirgo sarkans Strauji pīkstieni
Tiešsaistes gaidstāve Nomirgo vienu reizi zaļā krāsā ik pēc 90 s Atspējot
Bezsaistes gaidstāve Lampiņa nedeg Atspējot

Sensora izņēmums Strauji nomirgo divas reizes dzeltenā krāsā 
ik pēc 40 s Divi pīkstieni ik pēc 40 s

Zems spriegums Strauji nomirgo vienu reizi dzeltenā krāsā ik 
pēc 40 s

Viens pīkstiens un 
mirgošana

Ierīce ieslēgta Lampiņa nedeg Viens pīkstiens
Tīkla konfigurēšana, 
nospiežot pogu Ātri mirgo zaļā krāsā Atspējot

Pašpārbaude Mirgo pārmaiņus sarkanā, zaļā un dzeltenā 
krāsā divus ciklus 5 pīkstieni

EZVIZ lietotnes lejupielāde 

1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams). 
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google PlayTM.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.

EZVIZ lietotne

Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

Ieslēgšanas sensors
1. Noņemiet akumulatora pārsegu, pagriežot to atbilstoši zīmes OPEN virzienam uz akumulatora pārsega.
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2. Noņemiet akumulatora plastmasas izolācijas maisiņu un pēc tam ievietojiet akumulatoru atbilstoši anoda un katoda zīmēm.

                  

+

-

3. Uzstādiet akumulatora pārsegu, pagriežot to atbilstoši zīmes CLOSE virzienam uz akumulatora pārsega.

Ja akumulators jānomaina, iegādājieties vienu CR14250 Li-Mn akumulatoru.

Pašpārbaude
Pēc akumulatora uzstādīšanas vai nomaiņas pirms uzstādīšanas pārbaudiet sensoru, lai pārliecinātos, vai zummers un LED 
indikatorlampiņa ir labā stāvoklī. Ja tā nav, laikus sazinieties ar piegādātāju.

Sensora pievienošana EZVIZ
1. metode Pievienošana, skenējot QR kodu

1. Autorizējieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ, pieskarieties ierīces pievienošanas ikonai; pēc tam tiks parādīta 
QR koda skenēšanas saskarne.

2. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas sensora apakšpusē vai uz lietotāja rokasgrāmatas vāka.

Scan QR Code

3. Pievienojiet sensoru, izpildot lietotnē esošā vedņa norādes.
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2. metode Pievienošana, izmantojot vārteju

1. Nospiediet vārtejas funkciju taustiņu vienu reizi, lai vārtejā tiktu ieslēgts ierīces pievienošanas režīms. LED indikatora 
gredzens lēni mirgos baltā krāsā.

2. Nospiediet un 5 sekundes turiet sensora pogu nospiestu, lai sensors pārietu tīkla konfigurācijas režīmā un LED 
indikatorlampiņa ātri mirgotu.

3. Par to, ka sensors ir automātiski pievienots vārtejai, jums atgādinās balss uzvedne, vai arī varat apskatīt pievienoto sensoru 
savā EZVIZ LIETOTNĒ.

• Ja LED indikatorlampiņa 3 minūtes strauji mirgo zaļā krāsā, kas nozīmē, ka sensors nav pievienots vārtejai, lūdzu, atkārtojiet iepriekš 
minētās darbības vēlreiz.

• Ja vēlaties dzēst sensoru, lūdzu, izvēlieties kādu no turpmākajām metodēm, lai dzēstu atbilstības attiecības starp sensoru un vārteju:
- ievadiet sensora detalizētu lapu savā EZVIZ LIETOTNĒ un pēc tam dzēsiet sensoru;
- nospiediet un 5 s turiet sensora pogu nospiestu, lai atiestatītu un pēc tam dzēstu sensoru no vārtejas.

Pareizs izvietojums
Piesardzības pasākumi uzstādīšanā
• Uzstādot sensoru, stingri ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā norādītos uzstādīšanas veidus.
• Lai nepieļautu bīstamību, uzstādot sensoru pie sienām vai griestiem, stingri to nostipriniet.
• Lūdzu, pārliecinieties, vai visas iepakojumā esošās detaļas, tostarp sensors, ir labā stāvoklī
• Ja uzstādīšanas vietas garums (piemēram, griesti) pārsniedz 10 metrus, jābūt vairākiem sensoriem.
• Lūdzu, uzstādiet sensoru pēc iekštelpu apdares pabeigšanas, lai neriskētu ar sensora piesārņošanu apkārtējā vidē.
• Uz uzstādīšanas parametriem attiecas standarts EN 14604:2005/AC:2008.
• Neuzstādiet sensoru šādās vietās:

vietās ar augstu mitruma līmeni, piemēram, virtuvē, ūdens sildītājā, vannas istabā;
vietās ar augstu temperatūru un piesārņojumu, piemēram, plītīs;
spēcīgas konvekcijas vietās, piemēram, gaisa kondicionētāji, ventilatori, apkures izvads;
objektu nojumes;
putekļainas, nepatīkamas vietas vai vietas, kurās uzturas daudz insektu;
vietas, kur attālums no gaismas ir mazāks par 1,5 metriem;
telpas bez gaisa vēdināšanas, piemēram, mājas augšdaļa ar kori un mājas stūri.

1. Plakana jumta gadījumā
Sensora malai jāatrodas vismaz 500 mm attālumā no jebkuras sienas.

Aizliegtā zona

Optimāla 
uzstādīšanas vieta

Piemērota 
uzstādīšanas vieta

500 mm

Aizliegtā zona
500 mm
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2. Slīpa vai romba formas jumta gadījumā
Sensors jānovieto noteiktā attālumā no jumta; ja jumta slīpums ir mazāks par 30 grādiem, piemērots attālums ir 500 mm.

Aizliegtā zona
500 mm

Sensora uzstādīšana
1. Skrūvēts stiprinājums (ieteicams)

1. Piestipriniet urbšanas šablonu tīrai un līdzenai griestu virsmai.
2. (Tikai cementa sienai) Urbiet skrūvju caurumus atbilstoši šablonam un ievietojiet dībeļus.
3. Salāgojiet U veida atveres, kas atbilst pamatnes izmēram, ar enkuriem un pēc tam nostipriniet montāžas pamatni ar 

skrūvēm.
4. Grieziet sensoru pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai pilnībā fiksētu sensora sprādzes un fiksācijas rievas montāžas 

pamatnē.
5. Uzstādīšana ir pabeigta.

Urbšanas šablons 

Dībelis

Montāžas pamatne

Skrūves

2. Stiprinājums ar putu uzlīmi

1. Pielīmējiet putu uzlīmi pamatnes aizmugurē.
2. Noņemiet aizsargplēvi no putu uzlīmes, lai piestiprinātu montāžas pamatni pie griestu virsmas.
3. Grieziet sensoru pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai pilnībā fiksētu sensora sprādzes un fiksācijas rievas montāžas 

pamatnē.
4. Uzstādīšana ir pabeigta.
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Montāžas 
pamatne

Putu uzlīme

Sensora testēšana
1� Testēšanas metode

Novietojiet sensora tuvumā aizdegtu cigareti vai citus dūmus radošus priekšmetus, lai dūmi ieplūstu sensora ieplūdes atverē, līdz 
sensors iedarbina trauksmi.

2� Testēšanas rezultāts

Kad dūmu koncentrācija sasniegs noteiktu līmeni, sensors iedarbinās trauksmes signālu, un LED indikatorlampiņa ātri mirgos 
sarkanā krāsā, savukārt zummers ilgi raidīs pīkstienus.

Pabeidzot testēšanu, dūmus, kas atrodas sensora ieplūdes atverēs, var izpūst prom, lai samazinātu dūmu koncentrāciju; tad sensors apturēs 
trauksmes signālu un atgriezīsies gaidstāves režīmā.
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Specifikācija

Parametri Apraksti
Modelis CS-T4C

Nosaukums Dūmu sensors

Produkta īstenošanas standarts EN 14604:2005;
EN 14604:2005/AC:2008

Darba princips Fotoelektrisks veids

Sakaru režīms ZigBee

Signalizācijas skaļums ≥ 85dB@3m (A svērtais)

Lokālās trauksmes režīms Skaņas-gaismas trauksme.

Darba spriegums DC 3V, litija akumulators CR14250

Gaidstāves strāva ≤ 15μA

Vidējā trauksmes strāva ≤ 35 mA

Darba temperatūra -10°C~ 55°C

Darba vides mitruma līmenis Relatīvais mitrums:≤95%

Akumulatora kalpošanas laiks 3 gadi (Akumulatora kalpošanas laiks var saīsināties, ņemot vērā 
faktiskās lietošanas situācijas.)

Izmērs (diametrs*augstums) Φ87mm x H35mm

Sensora darbība

Dūmu signalizācija
Gaidstāves režīmā, kad dūmu daļiņas dūmu sensorā sasniedz noteiktu koncentrāciju, signalizācija pāriet trauksmes režīmā.
Trauksmes režīms: zummers raida pīkstienus, un LED indikatorlampiņa strauji mirgo sarkanā krāsā.

Apklusināšana
Lai apklusinātu trauksmi (apklusuma periods ir 10 minūtes), trauksmes režīmā īsi nospiediet pogu.
Ievērojiet: pēc trauksmes signāla apklusināšanas gadījumā, ja dūmu koncentrācija, kas izraisīja trauksmes signālu, turpināsies, 
trauksmes signāls pēc 10 minūtēm reaģēs atkārtoti.

Atiestatīšana
Apklusuma režīma laikā īsi nospiediet pogu, un signalizācija atgriezīsies gaidstāves režīmā.
Trauksmes režīma laikā, ja dūmi izkliedējas, trauksmes režīms tiks deaktivizēts un trauksmes signalizācija automātiski atgriezīsies 
gaidstāves režīmā.

Testēšana
Pārbaudiet, vai zummers un LED indikatorlampiņa darbojas pareizi.
Gaidstāves režīma laikā īsi nospiediet pogu, un signalizācija pāriet testēšanas režīmā.
Testēšanas režīms: zummers raida 5 pīkstienus, un indikatorlampiņa pārmaiņus mirgo sarkanā, zaļā un dzeltenā krāsā pa divām 
reizēm, kas norāda, ka zummers un LED indikatorlampiņa darbojas pareizi.
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Darbības EZVIZ lietotnē
Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1� Tiešraide

Kad atverat lietotni EZVIZ, sākumlapā ierīci varat pārvaldīt pēc vajadzības.

Trauksmes ziņas 
paziņojums

Konstatējot šādus anormālus notikumus, uz LIETOTNI tiks nosūtīta trauksmes ziņa, 
izmantojot vārteju:
• Dūmu signalizācija/ signalizācijas atiestate
• Zems akumulatora spriegums
• Ierīces kļūda

Koplietot Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.

Iestatījumi Noklikšķinot uz šīs ikonas, varat veikt funkciju iestatījumus un vispārīgos iestatījumus.

Ierīces žurnāls Nesenos ierīces žurnālfailus varat skatīt šeit. 

Ignorēt Trauksmes režīma laikā trauksmi var dzēst, nospiežot pogu Ignorēt LIETOTNES 
sākumlapā.

2� Iestatījumi

Parametri Apraksts
Ierīces nosaukums Pielāgojiet ierīces nosaukumu.

Kameras 
savienojums Pieskarieties, lai piesaistītu tuvumā esošu pieejamu ierīci.

Inteliģentais 
savienojums Jaunu kārtību varat pievienot šeit.

Pievienot ierīci Pievienotā vārteja ir redzama šeit.

Ierīces informācija Šeit varat skatīt ierīces informāciju.

Koplietot ierīci Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.

Dzēst ierīci Pieskarieties, lai dzēstu vārteju no EZVIZ Cloud.


	Pārskats
	1.	Iepakojuma saturs
	2.	Pamatinformācija

	EZVIZ lietotnes lejupielāde 
	Ieslēgšanas sensors
	Pašpārbaude
	Sensora pievienošana EZVIZ
	1. metode Pievienošana, skenējot QR kodu
	2. metode Pievienošana, izmantojot vārteju

	Pareizs izvietojums
	Sensora uzstādīšana
	1. Skrūvēts stiprinājums (ieteicams)
	2. Stiprinājums ar putu uzlīmi

	Sensora testēšana
	1.	Testēšanas metode
	2.	Testēšanas rezultāts

	Specifikācija
	Sensora darbība
	Darbības EZVIZ lietotnē
	1.	Tiešraide
	2.	Iestatījumi


