
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - FÜST- ÉS SZÉNMONOXID-ÉRZÉKELŐ

I. Érzékelő típusa

Elektrokémiai szénmonoxid-érzékelő, infravörös-érzékelő.

A szénmonoxid-érzékelő egy tűzjelzővel ellátott füstérzékelő egyben. Érzékeli a 300 PPM szén-
monoxid határkoncentráció túllépését vagy a füst megjelenését egy adott helyiségben (0,1% db/m)
és  hangjelzéssel  jelzi.  Nincsenek  beállításai,  bekapcsolástól  kezdve  teljesen  önállóan  működik.
Három AA elemmel működik, amelyek több hónapig elegendőek. Az alacsony töltöttségi szintre
vonatkozó információ megjelenik a kijelzőn. A füst- vagy szén-monoxid aktuális koncentrációja a
Teszt gomb megnyomásával is ellenőrizhető.

TULAJDONSÁGOK:

 Az érzékelő élettartama: 7 év

 Füstérzékelő érzékenység: 0,1-9,9% db/m

 Szén-monoxid érzékelési koncentráció: 000-999PPM

 Riasztás kijelző: LCD kijelző, fény- és hangjelzés

Megfelel  a  füstérzékelőkre vonatkozó EN14604:2005 és a  szén-monoxid-érzékelőkre vonatkozó
EN50291-1:2018 szabvány követelményeinek.

II. Használata

1. Első indítás: helyezzen be 3 db 1,5 V-os AA elemet a készülékbe. Ezután berregő ’’di”hangot ad
ki az érzékelő, ekkor elindul az előmelegítés, majd 2 perc múlva lesz aktivált (ezt a kijelző is jelzi).

2. Tesztelés: nyomja meg a ’’TEST” gombot, a kijelző kiírja a következőt: ’’CO 0ppm” és a füst
’’0.00db/m”, a LED villog és az érzékelő folyamatos riasztást ad.

3.  Riasztás-ellenőrzés:  nyomja  meg a  ’’TEST” gombot,  ellenőrizze  a  riasztási  koncentrációt  és
tartsa lenyomva ismét a ’’TEST” gombot több, mint 10 másodpercig a tisztításhoz.

4. Jelzőfény: normál készenléti állapotban a zöld fény 35 másodpercenként egyszer felvillan.

5. Figyelmeztetés az elem lemerüléséről: ha az elemek kapacitása már alacsony, a piros fény 10
másodpercenként felvillan és az LCD kijelzőn megjelenik az ’’Lb” felirat.

6. Riasztás: amikor a készülék szén-monoxidot érzékel a levegőben, ami meghaladja a 300 PPM-et,
3  percen belül  riasztani  fog,  5  másodperceként  a  berregő  hangot  adja  ki,  piros  fény  villog  és
folytatja a riasztást.
Kérjük, ekkor azonnal zárja el a szelepet, nyissa ki az ablakokat, ajtókat , majd hívjon megfelelő
segítséget, segélyszolgálatot.
Tűz  esetén  a  készülék  füstöt  érzékel,  0,1% db/m feletti  érték  esetén  riaszt,  ekkor  a  kék  fény
folyamatosan villog és a hangjelzés is bekapcsol.



7. Riasztás szünet: a ’’TEST” gomb megnyomásával tudja elnémítani az éppen riasztó eszköszt. A
LED kör villogni fog továbbra is, ezzel figyelmeztetve, hogy a riasztást elnémították. A LED lámpa
10 másodpercenként felvillan. A riasztás 10 perc után automatikusan visszaáll és elindul.

Telepítési útmutató

a.  A maximális  védelem  érdekében  több  szintes  ház  esetében,  javasoljuk  minden  emeletre  a
készülék felszerelését.

b. Győződjön meg arról, hogy a riasztás minden alvóhelyen hallható.

c. A megfelelő telepítési pozíció: 0,3 - 1 méterig.
 
d. Ne tegye fel az érzékelőt az itt felsoroltak közelébe: szellőzőnyílás, ablak, ajtó, füstös hely, 95%-
nál magasabb páratartalmú helyek, erősen poros hely, vízködös hely, nagy szélsebességű helyek.

Üzemeltetési utasítások

1. Helyezze be az elemeket a helyére, nézze meg a megfelelő – és + jeleket, ennek megfelelően.

2. Válassza ki a megfelelő helyet, általában a tér középső részére. Csavarral rögzítse a készülék
hátlapját a kiválasztott helyre.

3. Füstérzékelők védelmi területe: 6 méter és 12 méter közötti térmagasság esetén 1 érzékelő. 80 m2
az általános.
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