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Cysylltu'r Flood i'r Notiﬁer neu system dderbyn arall
1.
2.
3.

Technoleg Glyfar, Gwnaethpwyd i Ofalu

Paratowch yr Notiﬁer / system arall wrth ei rhoi yn fodd cofrestru.
Actifadu'r Flood trwy ddefnyddio lliain gwlyb a phwyso yn erbyn y cysylltiadau metel. Bydd y LED yn ﬄachio gwyrdd / coch
am 3 eiliad ac yna'n anfon neges i'r ddyfais.
Dylai'r Notiﬁer / system arall gydnabod y ddyfais newydd.

Lleoli
Dylai'r Flood gael ei roi ar wyneb ﬄat yn agos at fath, sinc, toiled, neu ble bynnag y mae llifogydd / ollwng dŵr yn debygol o ddigwydd.

Flood

Manylebau

Synhwyrydd Llifogydd

Amledd Gweithredu

869 MHz

Maint

H94 x Ll33 x D12.3mm

Batri y gellir ei newid

CR 2450 Cell Geiniog

Bywyd Batri

5 blynedd o dan yr amodau canlynol - 5 gweithrediad larwm y dydd

Batri Isel Auto

Proﬁ batri bob dydd

Opsiynau Gosod

Sefyll ar ben ei hun / Gludiog

Pellter gweithio ddi-wifr

Hyd at 600m

Diddos

Safon IP-67

Tymheredd Gweithredu

-10°C i +55°C

Cydymffurﬁo

CE / RoHS 2 / RED

Gwarant

24 mis

Newid batri

Gwaredu

O dan ddefnydd arferol, dylai'r batri bara hyd at 5 mlynedd. Dylid
defnyddio un batri CR2450 cell geiniog i sicrhau'r oes batri fwyaf.
Mae'n bwysig bod y batri wedi'i fewnosod yn gywir. Cymerwch
sylw ar y marciau.

Dylid cael gwared ar yr holl wastraff electronig yn unol â'r
ddeddfwriaeth ddiweddaraf.

Pacio ar gyfer cludo
Rhaid i'r offer sy'n cynnwys celloedd neu fatris gael eu pacio
mewn pecynnau anhyblyg cryf a rhaid eu sicrhau rhag symud o
fewn y deunydd pacio allanol i atal actifadu damweiniol. Rhaid i
enw a chyfeiriad yr anfonwr fod yn weladwy yn glir ar y pecyn
allanol.
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Rhaid ei waredu o fewn y llif gwastraff trydanol ac electronig a pheidio
â chael gwared arno yn y llif gwastraff arferol. Mae ailgylchu
cynhyrchion gwastraff trydanol yn helpu i warchod adnoddau naturiol
ac atal effeithiau andwyol ar yr amgylchedd.
Cysylltwch â'ch cyﬂenwr os bydd angen mwy o wybodaeth arnoch.

Datganiad cydymffurﬁaeth:
Trwy hyn, mae Cair (UK) Ltd yn datgan bod y math o offer radio, Cair
Flood yn cydymffurﬁo â Chyfarwyddeb 2014/53/EU

Diogelwch
Peidiwch â datgymalu na newid yr uned. Peidiwch ag agor y
casin.

Cair (UK) Ltd.
Hanson Lane, Halifax, West Yorkshire, HX1 4SD
T: 01422 399 155 E: sales@we-cair.com W: www.we-cair.com

Mae'r ystod ‘Insight’ newydd yn cyfuno dyluniad esthetig modern gyda pherfformiad uchel a'r
cadernid a fynnir gan osodwyr.
Mae’r ‘Flood’ yn ffordd synhwyrol o ganfod gollyngiadau a llifogydd yn effeithlon. Mae’r dyluniad
lluniaidd, cryno yn ddiddos ac yn darparu ystod ddi-wifr uwchraddol.

