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Technoleg Glyfar, Gwnaethpwyd i Ofalu

Paratowch yr Notiﬁer / system arall wrth ei rhoi yn fodd cofrestru.
Actifadu'r Onyx drwy bwyso'r botwm
Dylai'r Notiﬁer / system arall gydnabod y ddyfais newydd.

Manylebau
Amledd Gweithredu

869 MHz

Maint

H46 x Ll28 x D9 mm

Bywyd Batri

3-5 mlynedd

Pellter gweithio ddi-wifr

Hyd at 600m

Pwysau

10g

Tymheredd Gweithredu

-10°C i +55°C

Diddos

Safon IP-67

Cydymffurﬁo

CE / RoHS 2 / RED

Gwarant

24 mis

Onyx
Larwm Personol

Canllaw
Rhaglennu

Pacio ar gyfer cludo

Gwaredu

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.

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

Diogelwch
Peidiwch â datgymalu na newid yr uned. Peidiwch ag agor y
casin. Defnyddiwch o dan do mewn lleoliad sych yn unig.

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 Onyx yn cydymffurﬁo â Chyfarwyddeb
2014/53/EU

Lansiwyd yr ‘Onyx’ yn 2013, larwm personol gemwaith cyntaf y byd.
Cair (UK) Ltd.
Hanson Lane, Halifax, West Yorkshire, HX1 4SD
T: 01422 399 155 E: sales@we-cair.com W: www.we-cair.com

Wedi’i guddio fel darn o emwaith, mae’r ‘Onyx’ yn dileu stigma ac yn cuddio bregusrwydd. Mae’r ‘Onyx’
newydd wedi’i ddiweddaru gyda nodweddion gwell ac mae’n fwy gwydn a dibynadwy nag erioed o’r blaen.

V 1.1

