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Yleiskatsaus
Keittiövaroitin (SWM412A) käyttää NTC-lämpötila-anturia, jonka avulla
havaitaan esim. keittiössä syttyneen tulipalon aiheuttama epätavallinen kuumuus
joka ilmoitetaan välittömästi käyttäjälle onnettomuuden ehkäisemiseksi.
Jos Keittiövaroitin on yhdistetty älykkääseen BASE-turvajärjestelmään, ja se
havaitsee epätavallista kuumuutta, hälytin laukaisee kovaäänisen hälytysäänen.
Tukiasema (SWM188A) antaa myös välittömän hälytyksen ja lähettää hälytyksen
välittömästi eteenpäin haluttuun vastaanottimeen, kuten älypuhelimeen.
Jos yhteenkytkettyyn hälytysjärjestelmään liitetty Keittiövaroitin havaitsee
epätavallista kuumuutta, hälytin ja muut samaan järjestelmään liitetyt laitteet
päästävät kovaäänisen hälytysäänen.
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Ominaisuudet
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Voidaan käyttää itsenäisenä laitteena.
Voidaan lisätä BASE älykoti-järjestelmään.
Voidaan sarjoittaa muiden BASE-sarjan varoittimien kanssa.
Hälytysäänen äänenvoimakkuus on vähintään 85 dB.
Valmiustila vie vain vähän virtaa, pitkä pariston käyttöikä.
Kaksisuuntainen langaton viestintä, helppokäyttöinen.
Langaton MC-DE3-yhteysprotokolla, turvallinen, luotettava, helppo.
Langaton yhteys kantaa yli sadan metrin päähän.
Helppo liittää BASE älykoti-turvajärjestelmään.

Kuva

Numero

Nimi

1

LED-valo

2

Painike

3

Äänimerkin aukko

2/

SWM412A Käyttöopas V2.0

4

Asennusohjeet
4.1





Asennuspaikka
Tasaiseen sisäkattoon asennettaessa laite tulee asentaa 50 cm etäisyydelle
nurkasta, kuten Kuvassa 1 on näytetty.
Jos asennuspaikka on kalteva seinä, laite tulee asentaa 50 cm etäisyydelle
seinän korkeimmasta kohdasta, kuten näytetty Kuvassa 2.
Varmista, että makuuhuoneessa olevat ihmiset voivat kuulla hälytysäänen.
Jos huone on yli 10 metriä pitkä, sinun tulee asentaa useampia hälyttimiä.

Kuva 1 Tasakatto

4.2




Kuva 2 Kalteva seinä

Älä asenna näihin paikkoihin
Paikat, joissa lämpötila ja kosteus ovat korkeat.
Pölyiset ja likaiset paikat.
Muiden esineiden tukkimat paikat.
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4.3






Asennusohje
Valitse sopiva asennuspaikka ja varmista, ettei seinässä kulje piilotettuja johtoja
tai vesiputkia.
Poraa kaksi halkaisijaltaan 5 mm reikää asennuskohtaan alustan reikien
mukaisesti, ks. Kuva 4.
Kiinnitä asennussarjan kaksi muovitulppaa reikiin.
Kiinnitä alusta seinään kahdella ruuvilla. Kiristä ruuvit.
Liitä varoitin alustaan.

Kuva 3 Asennuskaavio

4/

SWM412A Käyttöopas V2.0

5

Käyttöohjeet
5.1

BASE älykoti-turvajärjestelmään liittäminen

Tarvitset SWM188A-tukiaseman voidaksesi liittää varoittimen BASE-älykotiturvajärjestelmään. Tarkemmat ohjeet löytyvät ’BASE-käyttöoppaasta’.

Vaihe 1

Vaihe 2 Paina

Vaihe 3

lämpövaroittimen
nappia kolme kertaa
nopeasti.

5.2

Lisää hälytysjärjestelmään

Tarvitset muita hälyttimiä voidaksesi liittää lämpövaroittimen yhteenkytkettyyn
hälytysjärjestelmään. Tarkemmat ohjeet löytyvät ’BASE-hälytysjärjestelmän
pikaoppaasta’.
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5.3

Keittiövaroitin isäntälaitteena: paina keittiövaroittimen painiketta 3 kertaa
nopeasti. Odota merkkivaloa, ja paina sitten muiden hälytinten painikkeita 3
kertaa nopeasti. Odota kunnes isäntälaitteen merkkivalo vilkkuu 10 kertaa.
Keittiövaroitin oheislaitteena: paina isäntälaitteen (muut hälyttimet) painiketta
3 kertaa. Odota merkkivaloa, ja paina sitten keittiövaroittimen painikkeita 3
kertaa nopeasti. Odota kunnes isäntälaitteen merkkivalo vilkkuu 10 kertaa.

Testaa varoitinta
Varoitinta voi testata kahdella tavalla.




Pidä nappia pohjassa noin 5 sekunnin ajan.
Paina sovelluksessasi olevaa varoittimen testipainiketta kerran (varoitin tulee
olla lisätty tukiasemaan).
Huom!





5.4

Älä testaa varoitinta liekillä. Varoitin voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
Hälytysääni on voimakkuudeltaan vähintään 85 dB, joten pysyttele vähintään 1
m etäisyydellä varoittimesta.
Varoitinta tulee testata kerran viikossa sen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi.

Hälytyksen hiljentäminen

Jos alueen turvallisuus on taattu hälytyksen sattuessa, voit painaa painiketta
vaientaaksesi äänen vähäksi aikaa. Hiljaisuutta kestää noin 10 minuuttia.

6/

SWM412A Käyttöopas V2.0

5.5

6

Tilakuvaukset
Normaali tila.




Punainen merkkivalo vilkkuu 32 sekunnin välein:
Punainen merkkivalo vilkkuu joka sekunti ja
päästää hälytyksen ilman painikkeen painamista:



Punainen merkkivalo vilkkuu joka sekunti ja
päästää hälytyksen painiketta painettaessa:

Testitila.



Punainen merkkivalo vilkkuu 32 sekunnin
välein ja laite piippaa 1 kerran:

Paristo lopussa.



Painamalla nappia hälytyksen soidessa varoitin
vaikenee noin 10 minuutiksi ja punainen
merkkivalo vilkkuu 32 sekunnin välein:

Mykistetty tila.

Hälytystila.

Tekniset tiedot
Syöttöteho
Valmiustilan virta

DC3V(AA×2)
≤15μA

Laukaisimen virta ≤50mA
Taajuus 868MHz
Langattoman yhteyden ≥100 metriä avoimessa tilassa
kantama
Hälytyslämpötila 54℃ ~ 70℃
Hälytyksen ≥85 dB 1 m etäisyydellä
äänenvoimakkuus
Mykistysaika Noin 10 minuuttia
Käyttöympäristötiedot -10~50℃, ≤95% RH Ei tiivistymistä
Ympäristöstandardit RoHS
Mitat Φ100×40mm
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Vianetsintä
Numero

Ongelma

Syy

Ratkaisu

Hälytys ei liity
Varoitin hälyttää
havaitessaan
epätavallisen lämpötilan,
1

mutta sovelluksen tila ei
muutu.

sovellukseen.

Katso kohta 5.1.

Yhdysväylä ei

Tarkasta Wi-Fi tai

saa yhteyttä WiFi-

määritä

verkkoon.

verkkoyhteys
uudelleen.

Älypuhelin ei
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liitä WiFi-verkkoa ja
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liitä 2,4 GHz Wi-Fi

Määritä verkkoyhteys

verkkoon.

uudelleen.

Etäisyys
varoittimen ja

1

yhdysväylän välillä
on liian suuri.

2

Asenna uudelleen
suositeltujen

Hälytyksen vaste on

Asennuspaikka

asennuspaikkaohjei

erittäin hidas

ei ole sopiva.

den mukaisesti.

epätavallisissa
lämpötiloissa.
Lämpötila ei ole

3

Hälytin ei hälytä

saavuttanut

havaitessaan

asetettua

epätavallisen lämpötilan.

arvoa.

Ei hälytä testipainiketta
4

Katso kohta 6.

Paristo on lopussa.

painettaessa.
Punainen merkkivalo
vilkkuu 32 sekunnin

5

välein ja hälytin
piippaa 1

Paristo lopussa.

kerran:
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Vaihda paristo.
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Vastuuvapauslauseke

Tässä käyttöoppaassa esitetyt tiedot pitävät paikkansa oppaan julkaisuhetkellä.
Emme kuitenkaan ole vastuussa laitteen soveltuvuudesta tässä asiakirjassa
määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Tässä asiakirjassa mainitut käyttötarkoitukset ovat
vain esimerkkejä. Emme takaa tai vakuuta, että nämä sovellukset ovat sopivia ilman
lisämuutoksia, ja pidätämme oikeuden tuotteen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Uusimmat tiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta http://www.china-siter.com。

SITERWELL ELECTRONICS CO.,LIMITED
Nro. 666 Qingfeng Road, Jiangbein piiri,
Ningbo,

Osoite:

Puhelin:
Postinume
ro:
Kotisivu:
Maahantu
oja:
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Ningbo, Zhejiang
0086-574-87729576
315000
www.china-siter.com
Suomen Turvakauppa Oy, Kaarina,
Suomi.

