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1 Yhteenveto 

Vuotohälyttimen (SWM156A) tehtävänä on havaita rikkinäisten putkien tai 

sulkematta jääneiden hanojen aiheuttamat tavallisuudesta poikkeavat vuodot. Hälytin 

ilmoittaa vuodosta välittömästi käyttäjille ja estää näin laajemman vesivahingon 

syntymisen. 

Jos BASE-älykotijärjestelmään liitetty vuotohälytin havaitsee vuodon, hälytin 

laukaisee kovaäänisen hälytysäänen. Samalla hubi (gateway) lähettää hälytyksen 

välittömästi eteenpäin haluttuun vastaanottimeen, kuten älypuhelimeen. 

Jos yhteenkytkettyyn hälytysjärjestelmään liitetty vuotohälytin havaitsee 

vuodon, hälytin ja muut samaan järjestelmään liitetyt hälyttimet (esim. palovaroitin) 

päästävät kovaäänisen hälytysäänen.  

Huom! Tämän manuaalin tiedot voivat muuttau BASE puhelinsovellukset 

päivitysten yhteydessä. 

2 Ominaisuudet 

 Voidaan käyttää omana yksikkönään. 

 Voidaan liittää BASE-älykotijärjestelmään. 

 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-yhteyskäytäntö, turvallinen, luotettava, helppo. 

 Langaton yhteys kantaa yli sadan metrin päähän. 
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3 Kuvitus 

Numero Nimi 

1 LED-valo  

2 
Äänimerkin 

aukko 

3 Kosketuspiste A 

4 Kosketuspiste B 

5 
Paristokotelon 

kansi 

 

 

 

4 Asennusohjeet 

a. Asennuspaikka 

 Keittiö, pesukone, pannuhuone ja muut vastaavat paikat. 

 Hälytin tulee asentaa vaakasuoraan, sillä muuten vuotoja ei välttämättä havaita 

ajoissa. 

 Jos mahdollisten vuotojen lähteitä on useampia, myös hälyttimiä tarvitaan 

useampi. 

 

Kuva 1 keittiö 

 

Kuva 1 Pesukoneen lähiympäristö 

b. Väärä paikka 

 Kylpyhuone ja muut vastaavat paikat. 
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Kuva 3 kylpyhuone 

5 Käyttöohjeet 

a. BASE-järjestelmään liittäminen 

Tarvitset SWM188A - gatewayn (hub) voidaksesi liittää vuotohälyttimen BASE-

älykotijärjestelmään. Tarkemmat ohjeet löytyvät käyttöoppaasta. 

Vaihe 1 Vaihe 2 

Kosketa kohtia A ja B 

kolme kertaa 

ruuvimeisselin tai 

kostutettujen sormien 

avulla 

Vaihe 3 

b. Lisää yhteenkytkettyyn hälytysjärjestelmään 
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Tarvitset muita hälyttimiä voidaksesi liittää vuotohälyttimen yhteenkytkettyyn 

hälytysjärjestelmään. Tarkemmat ohjeet löytyvät BASE-järjestelmän pikaoppaasta. 

 

 Vuotohälytin isäntälaitteena: kosketa isäntälaitteen (vuotohälytin) kahta 

kosketuspistettä ruuvimeisselillä nopeasti kolme kertaa. Odota, kunnes merkkivalo 

syttyy tai laite piippaa, ja paina sitten oheislaitteiden (muut hälyttimet) painiketta 

kolme kertaa nopeasti. Odota, kunnes isäntälaitteen merkkivalo vilkkuu tai laitteesta 

kuuluu piippaus. 

 Vuotohälytin oheislaitteena: paina isäntälaitteen (muut hälyttimet) painiketta kolme 

kertaa nopeasti. Odota, kunnes merkkivalo syttyy, ja kosketa sitten oheislaitteen 

(vuotohälytin) kahta kosketuspistettä ruuvimeisselillä nopeasti kolme kertaa. Odota, 

kunnes isäntälaite piippaa kerran tai kunnes merkkivalo alkaa vilkkua. 

c. Testaa hälytintä 

Hälytintä voi testata kahdella tavalla. 

 Aseta hälytin märälle pinnalle vähintään kolmen sekunnin ajaksi.  

HUOM! Älä pidä hälytintä pitkään yli 2,5 cm syvässä vedessä. Tämä voi aiheuttaa 

hälytyksen epäonnistumisen. 

 Paina sovelluksessa olevaa hälyttimen testipainiketta kerran (hälytin tulee olla 

lisätty yhdyskäytävään). 
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Huom! 

 Hälytysääni on voimakkuudeltaan vähintään 85dB, joten pysythän tarpeeksi 

kaukana hälyttimestä. 

 Hälytintä tulee testata kerran viikossa sen asianmukaisen toiminnan 

varmistamiseksi. 

 

6 Tilakuvaukset 

 Punainen merkkivalo vilkkuu 32 sekunnin välein: Normaali tila. 

 Punainen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa 1,5 

sekunnin välein ja päästää kolme peräkkäistä 

piippausta, vaikka painikkeita ei ole painettu. 

Hälytystila. 

 Punainen merkkivalo vilkkuu 32 sekunnin välein ja 

hälytin piippaa kerran: 
Paristo vähissä. 
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7 Tekniset tiedot 

Syöttöteho DC3V(AA×2) 

Valmiustilan virta ≤6 μA 

Laukaisimen virta ≤60 mA 

Taajuus 868MHz 

Langattoman yhteyden 

kantama 
≥100 metriä avoimessa tilassa 

Hälyttimen resistanssi ≤2 MΩ 

Hälytyksen 

äänenvoimakkuus 
≥85 dB yhden metrin etäisyydellä 

Mykistysaika Noin 10 minuutttia ±10 %  

Suojaustaso IP65 

Ympäristö 5~38 ℃, ≤80 %RH Ei tiivistymistä 

Ympäristöstandardit RoHS 

Mitat Φ80×37mm 

8 Vianetsintä 

Numero Ongelma  Syy  Ratkaisu 

1 

Hälytin hälyttää 

havaitessaan vettä, 

mutta sovelluksen 

tila ei muutu. 

Hälytintä ei ole liitetty 

sovellukseen. 
Katso kohta 5.1. 

Yhdyskäytävä ei saa 

yhteyttä WiFi-verkkoon. 
Katso käyttöopas. 

Älypuhelin ei saa yhteyttä 

WiFi-verkkoon. 

Yhdistä WiFi-

verkkoon ja 

konfiguroi verkko 

uudelleen. 

Hälyttimen ja 

yhdyskäytävän välinen 

etäisyys on liian suuri. 

Vaihda 

asennuspaikkaa. 
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2 
Hälytin ei hälytä 

havaitessaan vettä. 

Hälytintä ei ole asennettu 

vaakasuoraan. 

Paristo on lopussa. 

Vaihda paristo. 
3 

Punainen merkkivalo 

vilkkuu 32 sekunnin 

välein ja hälytin 

piippaa kerran: 

Paristo vähissä. 

 

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 lupaa, että nämä käyttötarkoitukset ovat 

asianmukaisia ilman muokkauksia. Pidätämme myös oikeuden muokata tuotetta ilman 

erillistä ilmoitusta. Uusimmat tiedot löytyvät valmistajan verkkosivuilta osoitteesta 

http://www.china-siter.com. 

 

SITERWELL ELECTRONICS CO.,LIMITED 

Osoite: No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District, 

Ningbo, Zhejiang 

Puhelin: 0086-574-87729576 

Postinum

ero: 

315000 

Kotisivut: 

Maahant-

uoja: 

www.china-siter.com 

Suomen Turvakauppa, 

Kaarina, Finland. 


