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Drošības norādes

Norādījumi lietošanai

Paredzētais lietojums

Uzstādīšana

Paldies, ka izvēlējāties REHAU SMART GUARD. Lai garantētu, ka jūs ilgu laiku izmantojat
REHAU SMART GUARD, lūdzam rūpīgi izlasīt un ievērot šajā rokasgrāmatā sniegtos
norādījumus.

REHAU SMART GUARD ir signalizācijas sistēma, kas paredzēta uzstādīšanai
REHAU SYNEGO un REHAU GENEO logu profilu sistēmās.
Iebūve pieļaujama tikai augšējā horizontālā rāmja profilā. Ierīces izmaiņas un
modifikācijas nav atļautas.
Ierīces ekspluatācijas drošība tiek garantēta tikai tad, ja to izmanto kā paredzēts.

Šīs lietošanas instrukcijas ir daļa no REHAU SMART GUARD, un tām vienmēr jābūt
pieejamām. Tas jāuzrāda speciālistam pie apkopes darbiem, un dzīvokļa vai ēkas
maiņas gadījumā jānodod jaunajam īrniekam vai īpašniekam.

Uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un remontu drīkst veikt tikai personas ar atbilstošu
kvalifikāciju. To darot, jāievēro nelaimes gadījumu novēršanas noteikumu vietējie /
reģionālie vai valsts noteikumi, piemērojamie standarti, vadlīnijas un noteikumi.
Ierīces un tās piederumu atvēršana, izņemot bateriju nodalījuma vāku, vispārējā
gadījumā ir aizliegta.

Lūdzu, ņemiet vērā šīs lietošanas pamācības informāciju.

Šo ierīci drīkst lietot pusaudži vecumā no 16 gadiem vai personas ar ierobežotu fizisko,
maņu vai garīgo spēju, pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tās ir azinājušas un ir
instruētas ierīces drošai lietošanai un izprot no tiem izrietošos draudus. Bērniem nav
atļauts ar ierīci spēlēties. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni.

Ierīces izmaiņas

Par neatbilstošu produkta lietošanu, tā izmaiņām un jebkādām izrietošām sekām
atbildība netiek pieņemta.

Ja jūs nesaprotat drošības norādījumus un atsevišķos ierīces darbības posmus vai ja tie
jums nav skaidri, lūdzu, sazinieties ar:
Tālrunis: +49 9131 / 92-5226 (vāciski un angliski) vai +371 67622621 (latviski)

Ierīces izmaiņas var ietekmēt ierīces un visas sistēmas drošību un funkcionalitāti.

Drošības norādes

• Neautorizēta ierīces pārveidošana nav atļauta.
• Iebūves izmaiņas var ietekmēt funkciju un ekspluatācijas drošību, un vispārējā
gadījumā no tā jāizvairās.
• Iekārtu detaļas un piederumi, kas nav pilnīgā veselā stāvoklī, jāizslēdz, noņemot
baterijas un nekavējoties tās jānomaina.
• Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
• Iekārtas rūpnīcas marķējumus nedrīkst mainīt, noņemt vai padarīt nesalasāmus.

Darbības ar baterijām

REHAU SMART GUARD

Piktogrammas un logo

LIETOŠANAS APRAKSTS

• Uzglabāt prom no mitruma
• Sargāt no bērniem
• Neuzkarsēt virs 100 °C un nemest ugunī
• Neveidot īssavienojumu
• Neatvērt un nebojāt
• Neuzlādēt

Drošības norādes
Atsauces uz likumiem
LOGU
DIZAINS

Svarīga informācija
Būvniecība
Automobūve
Industrija

718653LV
Iespējamas tehniskas izmaiņas
www.rehau.com

Tehniskie dati
Nosaukums

REHAU SMART GUARD

Logu sistēmas

SYNEGO , GENEO

Barošana

2 x 1,5 V Mignon/LR6/AA

Bateriju kalpošanas laiks

ca. 2 Jahre

Izmērs L x B

220 mm x 52 mm (SYNEGO)

®
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Produkta apraksts

Uzstādīšana (tikai logu ražotājs)

Galvenā detaļa

Montāža/iebūve

®

1

2
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60 dB(A)

Savienojuma frekvence

868 MHz

Savienojuma standarts

EnOcean
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Uzstādīšana (tikai logu ražotājs)

Solis 1:
•
Atzīmējiet REHAU SMART GUARD montāžas pozīciju rāmja augšpusē
Solis 2:
•
Izņemiet vidus blīvējumu un, ja nepieciešams, vidus blīvējuma pēdu (tikai
sistēmām ar vidus blīvējumu)
Solis 3:
•
Urbšanas šablona nostiprināšana, Art.-Nr. 1326575. Pārliecinieties, ka šablons
ir uz tīra rāmja un droši nostiprināts.

220 mm x 54 mm (GENEO)
Skaļums signālam
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Solis 6:
•
Uzklipsējiet nosegu rāmja ārpusē
Solis 7:
•
Ielieciet magnētu vērtnes gropē un nofiksējiet ar komplektā esošo skrūvi (ISO
7049 - Ø 2,2 x 16)
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(www.enocean.com)
Aizsardzības veids

IP 54

Darba temperatūru diapazons

Von -20°C bis +60°C

Korpusa materiāls

PA12

LED
Kustības sensors
Signāls
Baterijas nosegs

Nosegs

Solis 4:
•
Izveidojiet caurumus ar atbilstošajiem urbjiem rāmī. Notīriet skaidas pēc
urbšanas.
Solis 5:
•
Ieklipsējiet REHAU SMART GUARD moduli

Magnēts

Vērtnes magnēta novietojums
centrā pret atzīmi korpusā
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Sistēmas iestatījumi

Sistēmas iestatījumi

Sistēmas iestatījumi
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REHAU SMART GUARD darbības veidi

Bateriju maiņa

Lietošanas uzsākšana Smart-Home

REHAU SMART GUARD var darboties divos veidos:
1. Stand-Alone (bez centrāles)

1.
2.

Preventīvais signāls un trauksme tikai ar SMART GUARD palīdzību logā, vadība ar loga
vērtni. Aktivizēšana ar vērtnes kustību ciet-vaļā-ciet, kā apliecinājums darbībai atskan
signāls. Deaktivizēšana, atverot logu no iekšpuses. Ja brīdī, kad notiek sensora
deaktivizācija tomēr iesledzas trauksme, sensors jau ir bijis brīdinājuma signāla
stadijā. Pēc 30 sekundēm trauksmes ilguma tiek atjaunota parastā funkcija.

Saderība ar Gateway

3.

Lai izmantotu REHAU SMART GUARD sistēmas pieslēgumu, ir nepieciešams viedās
mājas centrs ar EnOcean bezvadu ligzdu.

Vēlāk ir iespējams uzlabot no stand-alone uz trauksmes vai viedās mājas sistēmu, un
tas tiek sasniegts šādi:
- Bateriju no SMART GUARD izņemt
- Vērtni 3x aizvērt un atvērt
SMART GUARD tagad tiek atiestatīts uz rūpnīcas iestatījumiem, un to var savienot ar
iekštelpas sirēnas sistēmu plus vai mediola kastīti.

Bateriju maiņa

Pēc REHAU SMART GUARD uzstādīšanas tā ir jāpieslēdz Smart Home tīklam.

Uzstādot Stand-Alone režīmu un savienojot ar centrāli, magnētu nedrīkst ievietot
REHAU SMART GUARD korpusā.

4.
5.

Jūs varat uzzināt, kuri Gateway ir pieejamas REHAU SMART GUARD sistēmas
izmantošanai, pieslēdzieties attiecīgajai vietnei, skenējot šo QR kodu.
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REHAU SMART GUARD akumulatora kalpošanas laiks ir apmēram 2 gadi. REHAU Smart
App ir parādīs konkrēto ierīču bateriju maiņas nepieciešamību.
Stand-Alone režīmā apstiprinājuma signāla neesamība aktivēšanas laikā norāda uz
akumulatora maiņas nepieciešamību. Lai mainītu baterijas, atskrūvējiet bateriju
nodalījuma vāciņa skrūvi un noņemiet vāku. Izņemiet vecās baterijas, aizveriet un
atveriet vērtni 3 reizes, ievietojiet divus jaunus 1,5 V Mignon / LR6 / AA. Ievietojot
jaunās baterijas, pievērsiet uzmanību pareizai polaritātei. Pēc aizvietošanas uzlieciet
vāku un pieskrūvējiet to.Uzliekot vāciņu, pārliecinieties, ka blīvējums ir pareizajā
stāvoklī.REHAU SMART GUARD atkal pieslēgšana nav nepieciešama. Tomēr ņemiet
vērā, ka ierīces darbība sāksies tikai pēc 25 sekundēm.

Lejuplādēt un atvērt REHAU App (lietotni)
App ieiet iestatījumos => atvērt telpas => iekārtot telpu =>
nosaukt telpu=> pievienot ierīci => „talāk“
Ievietot baterijas REHAU SMART GUARD. REHAU SMART GUARD uzsāks
savienošanās darbību
Pagaidiet kamēr REHAU SMART GUARD tiks atrasts un pievienosies.
Savienojums ir noslēgts
Baterijas vāciņu uzlikt un pieskrūvēt. Pie vāciņa uzlikšanas ņemiet vērā
blīvējuma pareizu novietojumu.

Atjaunot ražotāja iestatījumus
REHAU SMART GUARD tiek piegādāts Stand-Alone režīmā. Ja nepieciešams atjaunot
REHAU SMART GUARD rūpnīcas iestatījumiem, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

2.Signalizācija vai gudra māja (ar centrāli)
Versija 1 - Signalizācija SMART GUARD System plus, Centrālā: Iekšējā sirēna SMART
GUARD System plus
Savienojums ar iekšējo sirēnu notiek 20 sekunžu laikā pēc akumulatora ievietošanas,
kā aprakstīts iekšējās sirēnas rokasgrāmatā. Ja SMART GUARD šo 20 sekunžu laikā
nav savienots ar iekšējo sirēnu, tas pārslēdzas uz Stand-Alone režīmu.

Turklāt jums ir nepieciešams bezmaksas REHAU Smart App, lai kontrolētu centru, kuru
var lejupielādēt no parasto lietotņu veikaliem.

1.
2.
3.
4.

Atskrūvējiet vāciņu un izņemiet baterijas
Vērtni 3x aizveriet un atveriet
Atslēdziet centrāli no strāvas
Baterijas atkal ievietojiet. Pēc 30 sekundēm ierīce atgriezīsies pie rūpnīcas
iestatījumiem.

Apkope
Apkope

Sīki izstrādātus norādījumus par lietotnes darbību var atrast
tiešsaistē, skenējot QR kodu.

2. versija - viedā mājas sistēma SMART GUARD sistēmas pieslēgums, centrālais:
Mediola Box

Uzmanību!
Ja baterijas tiek aizvietotas ar nepareiziem tipiem, pastāv sprādziena draudi. REHAU
SMART GUARD var darbināt tikai ar 1,5 V Mignon / LR6 / AA.

REHAU SMART GUARD nav tehniskās apkopes.

Savienojums Mediola box ar REHAU SMART lietojumprogrammas palīdzību var tikt
veikta 20 sekunžu laikā pēc akumulatora ievietošanas, kā aprakstīts ekspluatācijas
instrukcijā "Smart Home". Ja SMART GUARD šo 20 sekunžu laikā nav savienots ar
Mediola box, tas pārslēgsies uz Stand-Alone režīmu.
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Problēmu risinājumi
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Likvidēšana

Problēma

Iemesls

Risinājums

REHAU SMART GUARD
nevar atrast
programmā App

Nav signāla, attālums
par lielu

Izmantot pastiprinātāju

Baterija tukša

Nomainīt bateriju

Nav trauksmes

Trauksme neaktīva

Pārbaudīt darbību pie
ieslegtas trauksmes

Nekas nenotiek pēc
bateriju atdalošās
strēmeles izņemšanas

Baterija tukša

Nomainīt bateriju

Pēc baterijas nomaiņas
nekas nenotiek

Baterija tukša

Nomainīt bateriju

Iekšējā kļūda

Sazināties ar HotLine

Ilgstoša trauksme

Nav vai nobīdījies magnēts Novietot vieta magnētu
un nostiprināt to
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CE-marķējums
REHAU SMART GUARD dizains un konstrukcija atbilst attiecīgajiem Eiropas
standartiem un direktīvām, tādējādi nodrošinot veselības un drošības pamatprasības.

Ierīce atbilst ES Direktīvai 2011/65 / ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas
ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Tas ir dokumentēts ar ražotāja ES atbilstības deklarāciju un ierīces CE marķējumu.
Atbilstība ir pārbaudīta, un attiecīgie ES atbilstības deklarācijas dokumenti saglabāti
pie ražotāja.

Izmetiet ierīci un akumulatoru atsevišķi.

Ciktāl ir paredzēts citāds mērķis, nevis tas, kas norādīts piemērojamajā lietošanas instrukcijā,
lietotājam jākonsultējas ar REHAU un jāsaņem REHAU iepriekšēja rakstiska piekrišana. Ja tas
tā nav, izmantošana ir pilnībā atbildīga attiecīgajam lietotājam. Lietošana, izmantošana un
apstrāde ir ārpus mūsu kontroles šajā gadījumā.

REHAU SMART GUARD ir reģistrēts Atkritumu elektroiekārtu reģistrā. Elektronikas
pārstrādes savākšanas punkti bez maksas atbrīvo REHAU SMART GUARD
elektroniskās sastāvdaļas.

Dokumentu aizsargā autortiesības. Tādējādi tiek noteiktas tiesības, jo īpaši tās, kas
paredzētas tulkošanai, atkārtotā drukāšanai, attēlu noņemšanai, radio pārraidei, reprodukcijai
ar fotomehānisku vai līdzīgu līdzekļu palīdzību un uzglabāšanai datu apstrādes sistēmās.

REHAU SMART GUARD un tajā esošās baterijas nedrīkst likvidēt kā pārējos
atkritumus.

Izlietotās baterijas jāiznīcina vietējās savākšanas vietās. Jāievēro vietējie un valsts
noteikumi par nodošanu pārstrādei.

Serviss
Versija 3 - 09/2018

Serviss
Ja SMART GUARD nedarbojas vai jums vajadzīga palīdzība citu iemeslu dēļ, lūdzu,
sazinieties ar REHAU pakalpojumu tālruņa līniju:
Telefons: 0049 9131/92-5226 vai 0037167622621
E-pasts: service.smartguard@rehau.com
www.rehau.com
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