
ÄÄNILIIKENNEVALOT 532001 
 
Sisältö 
Ääniliikennevalot 13,8x44x11 cm / Power pack -laturi / Ohjeet 
 
Miten asettaa ääniliikennevalot: 

1. Pöytä: Ääniliikennevalot voi laittaa pöydälle. 
2. Seinä: Ääniliikennevalot voi ripustaa seinälle naulojen tai ruuvien avulla. 
3. Teline: Kääntämällä ääniliikennevalojen takaosassa olevat klipsit esiin, voi ääniliikennevalot 

kiinnittää telineeseen tai jalustaan. 
4. Metallilevy (lisävaruste): Ääniliikennevalot voi kiinnittää neljän magneetin avulla mihin tahansa 

metalliseen (esim. valkotauluun). 
 
Mihin asettaa ääniliikennevalot: 

1. Etsi paikka, mikä ei ole liian kuuma, kostea tai märkä. 
2. Ääniliikennevalot reagoivat aina ääniin, jotka ovat lähimpänä. Jos esimerkiksi asetat 

ääniliikennevalot ikkunan viereen, se reagoi myös ulkopuolelta tuleviin ääniin. 
3. Kokeile eri paikkoja ja löydä paras paikka itsesi ja ryhmäsi kannalta. Me suosittelemme paikkaa 

ryhmän läheltä. 
 
Toiminta verkkovirralla: 

1. Käytä ainoastaan Power pack -laturia. 
2. Yhdistä ääniliikennevalot Power pack -laturiin. Yhdistä sitten Power pack -laturi pistorasiaan.  
3. Kun asetat johtoja, varmista että johdot eivät kulu puhki, tule vedetyksi tai taitetuksi. 

 
Toiminta pattereilla sekä niiden vaihtaminen: 

1. Avaa ääniliikennevalojen takana oleva paristokotelo. 
2. Laita neljä AAA-paristoa paristokoteloon. 
3. Sulje paristokotelo. 
4. Kun paristot ovat tyhjät, älä yritä ladata niitä, vaan vaihda ne. 
5. Tyhjiä pattereita ei saa hävittää tavallisten roskien mukana, vaan ne tulee viedä paristoille 

tarkoitettuun keräysrasiaan, joita löytyy esimerkiksi marketeista. 
 
Ladattavien pattereiden käyttö: 

1. Avaa ääniliikennevalojen takana oleva paristokotelo. 
2. Laita neljä ladattavaa AAA-paristoa paristokoteloon. 
3. Ladattavien paristojen lataus: Yhdistä ensimmäiseksi ääniliikennevalot Power pack -laturiin. 

Yhdistä sitten Power pack -laturi pistorasiaan. 
4. Kun patterit ovat latautuneet, irrota Power pack -laturi. Ääniliikennevaloja voi tämän jälkeen 

jälleen käyttää ilman Power pack -laturia. 
 
Ääniliikennevalojen käyttö: 

1. Laita ääniliikennevalot päälle. Ensin punainen valo palaa kolme sekuntia, jonka jälkeen syttyy 
vihreä valo. 

2. Aina kun valojen asetuksia muuttaa, palaa punainen valo kaksi sekuntia, jonka jälkeen syttyy 
vihreä valo. 

3. Valitse haluttu varoitusäänen voimakkuus Volume-nappia pyörittämällä.. 
4. Valitse haluttu äänitaso tilanteen mukaan. Ehdotuksemme: 

Level/taso Äänentaso desibeleissä (noin) 
1  n. 50-60 Äänetön työskentely 
2  n. 60-70 Hiljainen puhuminen 



3  n. 70-80 Normaali puhuminen 
4  n. 80-90 Erittäin kova puhuminen 
5  n. 90-100 Kuulovaurion alkaminen, jos äänentaso jatkuu 
6  n. 100-110 Vaara: Vakavan kuulovaurion mahdollisuus 
7  n. 110-120 Vaara: Vakavan kuulovaurion mahdollisuus 

 
5. Ääniliikennevalot näyttävät vihreää, jos äänitaso pysyy halutulla asteella. Kun äänitaso ylittyy, 

keltainen valo alkaa vilkkua varoitukseksi. Kun valittu äänitaso ylittyy 15 desibelillä, syttyy 
punainen valo ja sireeni soi. 

6. Jos haluat käyttää ääniliikennevaloja liikennevaloina, käännä äänentason valitsin haluamallesi 
värille. Valot näyttävät sitten jatkuvasti vihreää, keltaista tai punaista. 

 
Valo 
Ääniliikennevalot käyttävät LED-valoja. Näiden keskimääräinen kesto on noin 100 000 tuntia. 
 
Kuinka paikallistaa vika: 

- Valot eivät pala – Tarkista onko paristoissa virtaa tai onko ääniliikennevalot yhdistetty 
virtalähteeseen. 

- Valot vilkkuvat – Olet juuri laittanut ääniliikennevalot päälle tai muuttanut ääniasetuksia. Tuote 
näyttää että asetuksia on muutettu. 

- Valot eivät mene pois päältä – Ohjausyksikkö näyttää, että yksi valoista saattaa olla rikki 
- Sireeni/hälytys tai Virta päälle/pois -nappi ei toimi – Tuote saattaa olla vahingoittunut. Ota 

yhteyttä jälleenmyyjään. 
 
Ääniliikennevalojen huolto, puhdistus ja säilytys: 

- Laita ääniliikennevalot pois päältä aina kun et käytä niitä. Näin voi pidentää tuotteen käyttöikää. 
- Irrota virtalähde ennen puhdistusta. 
- Puhdista vain pehmeällä kankaalla. Sormenjäljet ja tahrat voi poistaa hieman kostutetulla 

kankaalla. 
- Säilytä ääniliikennevaloja viileässä ja kuivassa paikassa. 

 
 
Varoitukset ja käyttöehdot: 
Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. / Ääniliikennevalot on tarkoitettu käytettäväksi oppituntien ja vastaavien tilanteiden aikana. Se ei ole lelu! / Älä 
altista ääniliikennevaloja lämmölle, kosteudelle tai kastumiselle: Oikosulkuvaara. / Käytä ainoastaan ladattavia pattereita laturin kanssa. Tavalliset patterit 
voivat tyhjentyä. 
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