Vianetsintä

Ratkaisevinta paremman suorituskyvyn saamiseksi on yksiköiden sijoittelu.

Cel-Fi™ PRO
(Error 1) Not receiving signal

(Error 2) CU Hardware Error

(Error 3) CU is overheating

Ei vastaanota signaalia. Sijoita
verkkoyksikkö uudelleen toiseen
huoneeseen tai tilaan, jossa on
parempi
kuuluvuus
(käytä
matkapuhelinta parhaan signaalin
löytämiseksi).

CU-laitteiston
virhe.
Kokeile
peittoyksikön nollaamista irrottamalla se verkkovirrasta ja kytkemällä se
sitten uudelleen paikoilleen. Jos
ongelma jatkuu, palauta järjestelmä
huoltoon.

CU ylikuumenee. Varmista, että
yksiköiden tuuletusaukot (muovikotelossa olevat pienet reiät) eivät ole
tukossa. Siirrä yksikkö viileämpään
paikkaan. Järjestelmä alkaa toimia
normaalisti jäähdyttyään.

(Error 4) NU is overheating

(Error 6) NU Hardware Error

(Error 7) Unit disabled by network

NU ylikuumenee. Varmista, että
yksiköiden tuuletusaukot (muovikotelossa olevat pienet reiät) eivät ole
tukossa. Siirrä yksikkö viileämpään
paikkaan. Järjestelmä alkaa toimia
normaalisti jäähdyttyään.

NU-laitteiston
virhe.
Nollaa
verkkoyksikkö irrottamalla verkkovirta-adapteri ja kytkemällä se
uudelleen paikoilleen. Jos ongelma
jatkuu, palauta järjestelmä huoltoon
vaihtamista varten.

(Error 8) Input signal too strong

The units are too close together

The units are too far apart

Tulosignaali liian vahva. Verkkoyksikkö
on liian lähellä tukiasemaa. Siirrä
verkkoyksikkö toiseen paikkaan.
Kokeile verkkoyksikön siirtämistä
kotisi/toimiston vastakkaiselle puolelle.

Yksiköt ovat liian lähellä toisiaan.
Kokeile siirtää yksiköt kauemmas
toisistaan.

Yksiköt ovat liian kaukana toisistaan. Kokeile siirtää yksiköt lähemmäs
toisiaan.

TARVITSETKO APUA?
Lisäohjeita löytyy osoitteesta:
www.cel-fi.com/support

(Error 9) New registration required. Run
Phone App or go to www.cel-fi.com/register

Waiting for registration to complete. Run
Phone App or go to www.cel-fi.com/register
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Pikakäyttöohje

Verkko on poistanut yksikön
käytöstä. Soita matkapuhelinoperaattorillesi.

Yksikkö on rekisteröitävä, jotta se toimisi. Katso lisätietoja tuoteasiakirjoihin
sisältyvästä rekisteröintioppaasta.

Laatikon sisältö:

• Pikakäyttöohje • Verkkoyksikkö (NU) • Peittoyksikkö (CU)
• Verkkovirta-adapterit (2) • Telineet (2)

Cel-Fi PRO Käyttöönotto

Käyttöliittymä
LCD-näyttö

LCD-taustavalaistuksen
on/off-painike

HUOM:
Laite on mahdollisesti REKISTERÖITÄVÄ ennen
käyttöä. Jos näin on, katso tarkemmin yksikön
mukana tulevasta laitteen rekisteröintilomakkeesta.

Lisätietoja, videoita ja tukea löytyy
osoitteesta cel-fi.com.

Jotta Cel-Fi PRO toimisi oikein, käytä
puhelintasi parhaan 3G- tai 4G/LTEsignaalin löytämiseksi. Yleensä paras
signaali löytyy yläkerrasta läheltä ikkunaa.

Vaihe 1

Vaihe 2

Etsi paras matkapuhelinsignaali.

Sijoita NU paikkaan, jossa on paras
matkapuhelinsignaali.

Sijoita verkkoyksikkö (NU).

Vaihe 3

Sijoita CU paikkaan, jossa tarvitaan
parempaa kuuluvuutta. Onnittelut! Cel-Fi
toistin on nyt toiminnassa.

Sijoita peittoyksikkö (CU).

VERKKOYKSIKKÖ

PEITTOYKSIKKÖ

Optimoi kuuluvuus siirtämällä peittoyksikköä.
NU ja CU viestivät toisilleen langattomasti, jotta signaali saadaan parhaaksi mahdolliseksi. Kun yksiköiden välinen
etäisyys kasvaa, CU säätää kuuluvuusalueen sopivan kokoiseksi.

Signaalin voimakkuus

PEITTOYKSIKKÖ

PEITTOYKSIKKÖ

PEITTOYKSIKKÖ

Liian lähellä

Vähäinen kuuluvuus

Hyvä kuuluvuus

Optimaalinen
kuuluvuus CU:sta
NU:hun

PEITTOYKSIKKÖ

PARAS
4-5 palkkia
PAREMPI
2-3 palkkia
OK
1 palkki

VERKKOYKSIKKÖ

Paras kuuluvuus

Liian kaukana

Kiinnitysohjeet

2 Määritä kiinnitysreikien sijainnit.
LAATIKON SISÄLTÖ

reiät kipsilevyankkureille
3 Poraa
(kipsilevy).
Verkkoyksikkö
(NU)

Peittoyksikkö
(CU)

Verkkovirta-adapterit (2)

ankkurit
4 Asenna
(kipsilevy).

Käytä jokaisessa merkityssä kohdassa 3/16” (n. 4,8 mm) poranterää porataksesi
ohjausreiät ankkureille.

Pikakäyttöohje
Telineet (2)

Ruuvit (4)
Kipsilevyankkurit (4)

5 Asenna teline.
TARVITTAVAT TYÖKALUT

Jokaisen Cel-Fi-laitteen mukana voidaan toimittaa kiinnikkeet ja
tarvikkeet sekä peittoyksikön että verkkoyksikön (tai jommankumman)
kiinnittämiseksi.
HUOM: Kiinnikkeiden mukana tulevat ruuvit ja kiinnitystarvikkeet tavalliseen
kipsilevyyn kiinnittämistä varten. Varmista ennen kiinnikkeiden asentamista,
että kipsilevykerroksen takana ei ole johtoja, metallilevyjä tai muuta, joka voi
häiritä ankkureita, ruuveja, kiinnikkeitä tai kiinnitettyjä yksiköitä.

6 Kiinnitä Cel-Fi-yksikkö seinätelineeseen.

HUOM: Verkkoyksikössä on kiinnitysreiät vain takaosassa. Peittoyksikössä
on kiinnitysreiät ala- ja takaosassa. Peittoyksikön alaosan reikiä voi käyttää
peittoyksikön kiinnittämiseksi kattoon (ks. kuva 7).

1 Määritä Cel-Fi-laitteen sijainti (katso tarkemmin toiselta puolelta).

PEITTOYKSIKKÖ

VERKKOYKSIKKÖ

7 Valinnainen: Kiinnitä Cel-Fi-yksikkö kattotelineeseen.
(x4)

Peittoyksikkö
ylösalaisin
VERKKOYKSIKKÖ (NU)

PEITTOYKSIKKÖ (CU)

TÄRKEÄÄ: Cel-Fi älykäs toistin on sähkölaite. Kumpaakin yksikköä on pidettävä
kuivissa, viileissä ja hyvin ilmastoiduissa sisätiloissa.

(x4)

Kiinnityskohdat

Liu'uta peittoyksikkö
paikalleen.
Jotta kattokiinnitys olisi mahdollisimman vakaa, varmista, että laite kiinnittyy kunnolla telineeseen.

Peittoyksikkö

Peittoyksikkö

Takaosan kiinnitysreiät

Verkkoyksikkö

Pohjan kiinnitysreiät

Pohjan kiinnitysreiät

Kuva 1. Peittoyksikkö, näkymä takaosan kiinnitysrei'istä.

Kuva 2. Peittoyksikkö, näkymä pohjan kiinnitysrei'istä.

Kuva 3. Verkkoyksikkö, näkymä takaosan kiinnitysrei'istä.

Hyödy enemmän Cel-Fi WAVE:n avulla
Cel-Fi WAVE on sekä älypuhelimiin että pöytätietokoneisiin saatavilla oleva
sovellus, jonka avulla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa Cel-Fi:n kanssa
sekä käyttää edistyneitä ja täydentäviä ominaisuuksia.
SIGNAALIN VOIMAKKUUSKAAVIO
Kasvata CU:n etäisyyttä NU:sta signaalin voimakkuuden lisäämiseksi.

Dashboard:

Yhden silmäyksen näkymä Cel-Fi-ympäristön tilasta.

Advanced Mode:

Saat reaaliaikaisen teknisen yhteenvedon Cel-Fi
toistimesi asennuksesta.
VERKKOYKSIKKÖ
(NU)

PEITTOYKSIKKÖ
(CU)

Booster Updates:
Kun CU on yli 15 metrin
päässä NU:sta, kuuluvuusalue
kattaa 30 metriä tai enemmän.

Pidä Cel-Fi toistimesi ajan tasalla, kun uusia
ohjelmistoversioita tulee saataville.

Register: (tarpeen vaatiessa)

Rekisteröi Cel-Fi toistimesi helposti.
Lisätietoja ja ohjelmistot löytyvät osoitteesta:
www.cel-fi.com/wave
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