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Ar pirkstu galiem piespiediet atveres līdzās aizmugures
āķīšiem.
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T Ā LVA D ĪB A S TR AU K SME S I E R Ī CES
EK S P L U A T Ā C I J A S I N ST R UKCI J A
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Paceliet vāciņu un atlieciet to.
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NORĀDĪJUMI TĀLVADĪBAS TRAUKSMES
IERĪCES BATERIJU NOMAIŅAI
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Niša ir atvērta.

SIKSNIŅAS PIESTIPRINĀŠANA

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
DEKLARĀCIJAS NUMURS: DC1303_Rev. 1
Mēs: Menfi Industria S.p.A.
Via Sibilla Alearmo 13
20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy
apstiprinām, ka šis produkts
Prečzīme: Zepter
Produkta nosaukums un modelis: ZEPTER TĀLVADĪBAS
TRAUKSMES IERĪCE (Zepter zummers)
Kods: Z-Buzzer
Modeļa numurs: 040059100
atbilst sekojošu direktīvu norādījumiem:
2011/65/EU “RoHS Directive” no 2011. gada 8. jūnija
1999/5/EC (R&TTE) “Radio and Telecommunications
terminal equipment” no 1999. gada 9. marta
Iekārta paredzēta lietošanai saskaņā ar ražotāja
norādījumiem.
Produkts atbilst sekojošiem standartiem:
EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-08
EN 301 489-3 V1.4.1: 2002-08
EN 300 220-1 V2.4.1: 2012-05
EN 300 220-2 V2.4.1: 2012-05
EN60950-1:2006-04
EN60950-1:2006-04
Izdošanas datums un vieta:
2013. gada 24. septembris
Cinisello Balsamo,

………………………………………
ģenerāldirektors

AAA BATERIJU IEVIETOŠANA
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Bateriju nišas vāciņu fiksē divi priekšējie un divi aizmugures āķi.
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AIZVĒRŠANA

GALVENĀS ĪPATNĪBAS

•Zepter zummers tiek izmantots kopā ar Zepter digitālo radiovadāmo

termokontroli, lai informētu lietotāju par to, ka gatavošanas procesā
nepieciešama viņa iejaukšanās. Iekārta saņem Zepter digitālās
radiovadāmās termokontroles atbilstošajā diapazonā sūtītos radio
signālus.
• Zepter zummers tiek izmantots arī kopā ar Zepter digitālo radiovadāmo
termokontroli un Zepter radiovadāmo indukcijas plīti automātiska
gatavošanas procesa nodrošināšanai.
• Zepter zummeram ir ieslēgšanas/izslēgšanas poga, radio uztvērējs,
zummers un divas diodes (zila un oranža). Ierīces komplektā iekļautas
arī divas standarta nomaināmās AAA tipa baterijas.
Zepter zummers ziņo lietotājam par sekojošām situācijām, kas radušās
gatavošanas procesa laikā:
• Sasniegta iestatītā temperatūra: Kad sasniegta iestatītā temperatūra,
Zepter zummers nosūta signālu (3 kāpjošus signālus), un sāk mirgot oranžā
diode. Signāli apklust, un diode nodziest pēc 1 minūtes vai nospiežot
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
• Iestatītā laika beigas: Kad sasniegts iestatītais laiks, zummers nosūta
signālu (3 kāpjošus signālus), un sāk mirgot oranžā diode. Signāli
apklust, un diode nodziest pēc 1 minūtes vai nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu.
• Temperatūra ir zemāka, nekā iestatītā: Ja pēc 20 minūtes ilgas gatavošanas
nav sasniegta iestatītā temperatūra, zummers nosūta signālu (viens īss
signāls), un sāk mirgot oranžā diode. Signāli apklust, un diode nodziest pēc
1 minūtes vai nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
•Pārsniegta iestatītā temperatūra: Zepter zummers kontrolē gatavošanas
temperatūru lietotāja iestatītajā diapazonā. Ja tā ir pārsniegta vairāk
nekā 1 minūti, zummers nosūta signālu (viens īss signāls), un sāk mirgot
oranžā diode. Signāli apklust, un diode nodziest pēc 1 minūtes vai
nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
•Sasniegta baterijas un katla maksimālā pieļaujamā temperatūra: Ja
sasniegta maksimālā pieļaujamā baterijas un katla temperatūra,
zummers nosūta signālu (viens ilgstošs signāls), un sāk mirgot oranžā
diode. Signāli apklust, un diode nodziest, nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu vai izslēdzot Zepter digitālo radiovadāmo
termokontroli.
NORĀDĪJUMI LIETOTĀJAM

POWER ON

POWER OFF

Ieslēgšana
Zepter zummers tiek ieslēgts, nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu. Sāk mirgot zilā diode. Oranžā diode
ieslēdzas, kad saņemts radiosignāls no Zepter digitālās
radiovadāmās termokontroles.
Izslēgšana
Zepter zummers tiek izslēgts, nospiežot un pieturot
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Saslēgšana (pēc izvēles)
Zepter zummeru iespējams saslēgt ar Zepter digitālo
radiovadāmo termokontroli, lai izvairītos no traucējumiem,
ko varētu radīt citas Zepter digitālas radiovadāmās
termokontroles iekārta Zepter zummera darbības rādiusā.
Tūlīt pēc tam, kad ieslēgta Zepter digitālā radiovadāmā
termokontrole, nospiediet un 1,5 sekundi pieturiet pogu
(dzeltenā diode sāk lēnām mirgot). Ieslēdziet Zepter
zummeru,
nospiežot
ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu.
Pieturiet to nospiestu, līdz atskan signāls. Kad saslēgšana
ir pabeigta, Zepter zummers atbildēs tikai uz noteiktās Zepter digitālās
radiovadāmās termokontroles raidītajiem signāliem, līdz viena no
iekārtām tiek izslēgta.
Saslēguma pārtraukšana
Lai atiestatītu Zepter zummera sākotnējo konfigurāciju, spiediet
ieslēgšanas pogu, līdz atskan signāls (trīs signāli liecina par to, ka
kontroles ierīce un zummers vairs nav saslēgti).
RADIO SIGNAL

BRĪDINĀJUMS
•Šī ekspluatācijas instrukcija iekļauta iekārtas komplektā. Rūpīgi
iepazīstieties ar visiem tajā sniegtajiem norādījumiem un brīdinājumiem.
Tie satur nozīmīgu informāciju par iekārtas ekspluatāciju un apkopi.
Saglabājiet to vēlākai lietošanai.
•Ja jums nav saprotama kāda informācijas daļa, nesāciet iekārtas
lietošanu un vērsieties pēc konsultācijām pie kvalificēta Zepter
personāla.
•Bateriju kontrole (brīdinājums par nepieciešamību nomainīt bateriju).
Ja zummera bateriju lādiņš ir krities zem iestatītā sliekšņa (2,5 V), katru
reizi, kad zummers izslēdzas (gan pēc pogas nospiešanas, gan pēc
tam, kad pagājis norādītais laiks), atskan 4 īsi skaņas signāli. Zummers
turpinās darbu, taču iespējama pasliktināta radioviļņu uztveršana un
skaņas signālu traucējumi. Dzirdot 4 signālus, ieteicams pēc iespējas
ātrāk nomainīt baterijas. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka zummers atskaņos
4 signālus katru reizi, kad iekārta tiek izslēgta (kad sasniegts norādītais
slieksnis), taču tā darbosies ar samazinātu atdevi.
•Iekārta paredzēta tikai lietošanai mājās.
•Aizliegts tehniski modificēt iekārtu vai bojāt to.
•Iekārta nav paredzēta lietošanai bez uzraudzības cilvēkiem (ieskaitot

bērnus) ar ierobežotām fiziskām vai garīgām iespējām un/vai bez
nepieciešamās pieredzes un iemaņām.
•Iekārta nav paredzēta rotaļām – neļaujiet bērniem rotaļāties ar to.
•Nelietojiet iekārtu, ja tā ir bojāta.
•Nepakļaujiet iekārtu un baterijas tiešas temperatūras iedarbībai, kas
pārsniedz 45°C.
•Neiegremdējiet iekārtu ūdenī, nemazgājiet to zem tekoša ūdens. Tīriet
to ar sausu vai mitru mīkstu lupatu.
•Necentieties uzlādēt bateriju, radīt tās īssavienojumu, caurdurt,
deformēt, izjaukt vai sabojāt bateriju.
•Neiemetiet bateriju ūdenī.
•Neiemetiet bateriju ugunī.
•Izlietoto bateriju utilizācija norit saskaņā ar vietējiem noteikumiem
(sk. “Utilizācija”).
•Remontu var veikt tikai Zepter servisa centra darbinieki saskaņā ar
vietējiem drošības noteikumiem. Nepiederošu personu veikts remonts
var kļūt par ievainojumu vai iekārtas bojājumu cēloni.
•Iekārtas lietošana iespējama tikai saskaņā ar šajā instrukcijā sniegtajiem
norādījumiem. Cita veida lietošana tiek atzīta par nepiemērotu.
•Ražotājs nenes nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies iekārtas
nepiemērotas lietošanas rezultātā.
APKOPE
•Nomainiet baterijas tikai pret šajā instrukcijā norādītā tipa baterijām.
•Ja iekārta netiek lietota ilgu laiku, ieteicams nomainīt tās baterijas.
• Disfunkciju gadījumā sazinieties ar tuvāko Zepter servisa centru.
UTILIZĀCIJA
ES un citās Eiropas valstīs, kurās ir spēkā noteikumi par atkritumu šķirošanas
sistēmām, tiek ņemta vērā sekojoša informācija par vides aizsardzību.
Izlietoto bateriju utilizācija: Šajā izstrādājumā tiek izmantotas baterijas.
Tādā gadījumā šis uz baterijām attēlotais simbols nozīmē, ka tās nav
iespējams utilizēt līdz ar citiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod
atbilstošajos savākšanas punktos tālākai bateriju pārstrādei.
Baterijas nesatur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu daudzumā, kas
pārsniedz direktīvā 2006/66/EC norādīto.
Jūsu drošības labad iepazīstieties ar ekspluatācijas instrukcijā sniegto
informāciju par to, kā droši izņemt bateriju no iekārtas.
IZLIETOTO ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU UTILIZĀCIJA

Ar šo simbolu apzīmētos produktus nav iespējams utilizēt kā sadzīves
atkritumus. Tie ir jānodod atbilstošajos savākšanas punktos elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Kā elektrisko vai elektronisko iekārtu
īpašniekam, jums saskaņā ar likumu (atbilstoši ES direktīvai 2002/96/EC
no 2003. gada 27. janvāra par elektrisko vai elektronisko iekārtu
utilizāciju un ES dalībvalstu vietējiem likumiem, kas pieņemti
saskaņā ar šo direktīvu) aizliegta šīs iekārtas vai tās elektrisko/
elektronisko aksesuāru utilizācija kopā ar nešķirotiem sadzīves
atkritumiem. Jums tā bez maksas jānodod atbilstošā uzņēmumā.
Produktu pārstrāde ļaus saglabāt vietējos resursus. Utilizējot šos produktus
un to baterijas saskaņā ar norādījumiem, jūs palīdzēsiet novērst
iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību. Sīkāka
informācija par bateriju un iekārtu utilizāciju pieejama jūsu pašvaldībā,
sadzīves atkritumu pārstrādes centrā vai veikalā, kur jūs iegādājāties šos
produktus.

Ražotājs/Piegādātājs:

MR&D/MENFI INDUSTRIA SPA

Modelis: 		 040059100 Zepter zummers			
ZEPTER TĀLVADĪBAS TRAUKSMES IERĪCE
		 Zepter zummers)
Izmēri:		 72,5 x 39,5x 26,9 mm
Svars:		 50 g (ieskaitot bateriju)
Jauda: 		 2 standarta baterijas AAA 1,5 V
Bateriju ekspluatācijas laiks: 8 - 12 mēneši (atkarīgs no 		
ikdienas lietošanas).
Radio: 		 433,050 -434,790MHz (F1 josla, ERC/REC
70- 03 Pielikums Nr. 1); <1mw; GFSK

		

Darbības diapazons: 30 m telpās.
Temperatūras diapazons: + 5C° – + 45C° (darbība)
Mitrums: 		 10-90 %

Info: 80007222
www.zepter.lv
YouTube kanāls: Zepter Latvija
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IEVADS
•Šajā ekspluatācijas instrukcijā aprakstīta Zepter tālvadības trauksmes
ierīces (Zepter zummera) struktūra un galvenās funkcijas.
Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar norādījumiem.

