CO / Szénmonoxid
Jelző / riasztó készülék
Cikkszám: C11
FIGYELEM! Olvassa el figyelmesen az utasításokat a készülék működtetése vagy karbantartása előtt!
MŰSZAKI ADATOK:
TÁPFESZÜLTSÉG:
3V
A KÉSZÜLÉK ÉLETTARTAMA:
10 év
ELEM TÍPUSA:
2 X LR03 AAA 1,5V PAIRDEER, ELEMMEL, 3 ÉV ÉLETTARTAMMAL.
RIASZTÁS:
VILLOGÓ LED ÉS RIASZTÓ HANGJELZÉS ≥85dB 1M TÁVOLSÁGBÓL
* PÁRATARTALOM:
15 - 90% RELATÍV PÁRATARTALOM
* MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: -10°C ~+40°C
* TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:
0˚C - 40˚C
* ÉRZÉKENYSÉG:
CO 3PM – 49PPM RIASZTÁS 120 PERC MÚLVA
* ÉRZÉKENYSÉG:
CO 50PPM – 90PPM RIASZTÁS 60 - 90 PERC MÚLVA
* ÉRZÉKENYSÉG:
CO 100PPM – 299PPM RIASZTÁS 10 PERC - 40 PERC MÚLVA
* ÉRZÉKENYSÉG:
CO 300PPM RIASZTÁS 0 PERC - 3 PERCEN BELÜL
* TESZT ÜZEMMÓD
* RIASZTÁS MEMÓRIA
* ALACSONY ELEMFESZÜLTSÉG KIJELZÉS
* CO RIASZTÓ ÉLETTARTAM VÉGE KIJELZÉS
FIGYELEM! A készülék felszerelése előtt olvassa el a használati utasítást!
FIGYELEM! A készüléket hozzáértő személynek kell üzembe helyeznie!
Ez a készülék arra ad lehetőséget, hogy a szénmonoxidot időben tudja észlelni, elhagyni a helyiséget és segítséget kérni, amivel életeket lehet
megmenteni.
FIGYELEM! A készülék nem véd a szénmonoxid kitettség krónikus hatásaival szemben, nem nyújt teljes körű védelmet azoknak a
személyeknek, akik különösen veszélyeztettek!
FIGYELEM! A készülék telepítése nem helyettesíti a tüzelőanyagot égető készülékek helyes telepítését, használatát és karbantartását,
beleértve a megfelelő szellőzést és az égéstermék elvezető rendszert!
Néhány gondolat a szénmonoxidról:
A szénmonoxid színtelen, szagtalan, íztelen, igen veszélyes gáz. Magas koncentrátumban halált is okozhat!
Szénmonoxid keletkezésének leggyakoribb oka a gáz és fűtőkészülékek, illetve a kémények hibás működése.
A szénmonoxid mérgezés tünetei az alábbiak:
Kismértékű mérgezés esetén:
Enyhe fejfájás, hányinger, hányás, kimerültség érzés.
Közepes mértékű mérgezés esetén:
Erős, lüktető fejfájás, álmosság, hirtelen melegség érzés.
Erős mérgezés esetén:
Eszméletlenség, légzésmegállás, ájulás, halál.
Ezek a tünetek egészséges felnőtt emberekre vonatkoznak, gyengébb állapotban lévő emberek ill. gyermekek esetében az enyhébb mérgezés
is súlyos következményekkel járhat!
Erősebb mérgezés maradandó károsodást okozhat, illetve halállal járhat!
A SZÉNMONOXID MÉRGEZÉS TÜNETEI
35 ppm
A maximálisan megengedett koncentráció folyamatos expozíció egészséges felnőttek számára 8 órás időszak alatt.
200ppm
Enyhe fejfájás, fáradtság, szédülés, hányinger 2-3 óra múlva
400ppm
Frontális fejfájás, élettartam 1-2 órán belül 3 óra elteltével életveszély.
800ppm
Szédülés, hányinger és görcsök 45 órán belül percek. Eszméletlenség 2 órán belül, halál 3 órán belül.
1600ppm
Fejfájás, szédülés és hányinger 20 percen belül, halál 1 órán belül
6400ppm
Fejfájás, szédülés és hányinger 1-2 percen belül.
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
A készüléket olyan helyre szerelje, ahonnan a riasztó jelzés a háló helyiségekből is jól hallható.
Ha csak egy érzékelőt helyez el, ezt a hálóhelyiségekhez közel tegye. Ne helyezze az alagsorba
vagy a kazánházba!
A szénmonoxid érzékelőt a plafonra vagy a falra helyezze el.
A készülék 30ppm CO koncentráció alatti értéket nem jelzi ki.
1. A szerelőkeret segítségével jelölje be a felszereléshez szükséges pontokat.
2. Fúrjon két 5mm átmérőjű lyukat és helyezze bele a műanyag tipliket.
3. Majd a csavarokkal erősítse fel a szerelőkeretet.
4. Óvatosan helyezze fel a riasztó testet az óra járásával megegyező irányba forgatva.
5. Az üzembe helyezés után a tesztgomb segítségével ellenőrizze, hogy a piros LED felvillan
minden 30 másodpercben.
Az elem behelyezésekor lehetséges, hogy a készülék megszólalhat néhány pillanatra, de
utána visszaáll a normális működési állapotba. Ha a készülék nem hallgat el, keresse meg a garanciális szervizt.
A készülék felszerelése az alábbi helyekre ajánlott:
- A készüléket olyan helyre szerelje, ahol gyerek nem éri el!
- A készüléket a hálóhelyiségek közelébe helyezze el és ellenőrizze, hogy a riasztás hallható legyen a hálókból!
- Többszintes épületek esetében ajánlott elhelyezni szénmonoxid érzékelőt minden szinten!
- Az érzékelő legalább 2m-re helyezze minden olyan készüléktől, amelyek üzemanyaggal működnek.
- A készüléket szemmagasságba tegye, hogy a vészjelzést könnyen észrevehesse!
- Ellenőrizze, hogy a készülék nyílásai mindig tiszták legyenek!
- Ne helyezze a készüléket boltíves plafon vagy nyeregtető felső részére.
- Ne tegye ventillátor mellé, ablak vagy ajtó közelébe!
- Ne tegye a készüléket piszkos, zsíros helyekre pl. konyha, garázs, kazánház. A por és háztartási szennyeződés befolyásolhatják az érzékelő
működését!
- Ne helyezze a készüléket nedves, gőzös helyiségekhez közel!
- Ne helyezze olyan helyre, ahol a hőmérséklet -4°C alá vagy 38°C fölé emelkedik!
- Ne helyezze a készüléket függöny vagy bútor mögé!
A szénmonoxidnak akadálytalanul el kell érnie az érzékelőt a megbízható működés érdekében

A készülék felszerelése

Ez a szénmonoxid-riasztó elemekkel működik, és nem igényel további vezetékezést. A falra telepíthető a mellékelt rögzítésekkel A rögzítési
hely meghatározása után ellenőrizze, hogy ott van-e- elektromos vezeték vagy csővezeték, amelyektől távol helyezze el!
Jelölje meg a két rögzítőfurat helyét! Fúrjon lyukakat a megjelölt helyekbe, csavarozza meg a csavarokat a fúrt furatokba, és csavarozza be
acél csavarokat 4 mm-re.
Helyezze be a 3 db LR03 SIZE AAA1.5V elemet az elemtartó rekesz az érzékelő hátulján.
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE
Előmelegítés
Az elemek behelyezése után a zöld, a sárga és a vörös színű LED kijelzők felváltva felvillannak, majd belépnek az előmelegítés üzemmódba,
visszaszámlálása és a bemelegedési idő 120 másodperc.
Készenléti mód
Ha nincs szén-monoxid, a zöld LED felvillan minden 59. másodpercben.
TESZT GOMB
A tesztgombbal végezheti el a készülék tesztelését.
A teszt gomb felengedését követően a hangjelzés megszűnik és a LED felvillan 30 másodpercenként.
FIGYELEM! A készüléket havonta tesztelje. Amennyiben hibás működést észlel, azonnal cserélje ki a készüléket!
A teszt gomb benyomása utáni riasztás nem jelenti szénmonoxid jelenlétét
A teszt üzemmódba lépéshez nyomja meg a TEST gombot, ekkor a zöld és a sárga fény mindig világít, a piros jelzőfény villog, és a termék
szimulálja a riasztást.
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE RIASZTÁS ESETÉN
(a) A készülék normál üzemmódban, amennyiben nem észleli a CO koncentráció jelenlétét: zöld LED bekapcsol, 59 másodpercenként
egyszer felvillan.
(b) Szénmonoxid koncentráció jelenlétekor a hangjelzés folyamatosan bekapcsol, píros LED villog.
(c) Hibajelzés: sárga LED ötször felvillan 30 másodpercenként két rövid hangjelzés kíséretében. A készülék kicserélendő!
(d) Elemhiba: 1 X rövid hangjelzés 47 másodpercenként, a sárga LED felvillan. Az elem kicserélendő!
(e) Riasztás memória: Távolléte esetén a készülék riasztást kezdeményezhet, a hangjelzés megszűnik, ha a CO koncentráció normál
állapotú lesz. ezt az állapotot jelzi: A píros LED 15 másodpercenként felvillan két rövid hangjelzés kíséretében.
(f) A készülék működésének a végét jelzi: a LED kijelző 60 másodpercenként kétszer felvillan és két hangjelzés hallható
TEENDŐK RIASZTÁS ESETÉN
FIGYELEM! A készülék riasztása veszélyes mennyiségű szénmonoxid jelenlétét jelzi.
1. Kapcsolja ki a kazánt és a gázvezetéket.
2. Azonnal nyissa ki az ablakokat, s ajtókat és engedjen be friss levegőt. Nyissa ki a helyiségek ajtaját és maradjon friss levegőn, amíg a
szakemberek megérkeznek, a szénmonoxidjelző visszaáll normál állapotába.
3. Azonnal hívjon orvosi segítséget a szénmonoxid mérgezést szenvedett személyek részére!
4. Amennyiben a riasztás 24 órán belül újra megismétlődik, ellenőriztesse a lehetséges szénmonoxid kibocsátó készülékeket. Ellenőriztesse
a szénmonoxid érzékelő/riasztó megfelelő működését is.
JELZÉS ALACSONY ELEMFESZÜLTSÉG ESETÉN
1.Ha veszélyes mértékű szénmonoxidot érzékel a készülék a piros LED folyamatosan villog és hangjelzés hallható, ameddig a szénmonoxid
mennyisége nem csökken a megengedett érték alá.
2.Amennyiben az elem meghibásodott vagy gyenge a LED villog és 47 másodpercenként egyszer hangjelzés hallható.
ELEMEK BEHELYZÉSE ÉS CSERÉJE

Az elemeket ügyelve a megfelelő polaritásra helyezze be a készülékbe!
Alacsony elemfeszültség esetén a LED villog és 47 másodpercenként egy hangjelzés jelzi, hogy az elem kimerült és cserére van szükség.
További elemfeszültség esetén a folyamat 12 másodpercenként megismétlődik.
Az elemek átlagos élettartama: Kb. 3 év.
Biztonsági okokból az elemet legalább évente cserélje.
Tisztítás után a készüléket újra helyezze üzembe és végezze el a tesztet a tesz gomb segítségével.
FIGYELEM! A készülék kizárólag szénmonoxid érzékelésére alkalmas, más gázokéra nem!
RIASZTÁR MEMÓRIA FUNKCIÓ
Feljegyzi az utolsó riasztás legmagasabb koncentrációpontját, mihelyt a CO-koncentráció leesett a riasztási állapotba.
Státusz: A piros LED 20 másodpercenként egy másodpercig felvillan, és a hangjelző „DI” hangot ad.
A nyomógomb lenyomásával kilép ezen üzemmódból.

HIBÁS MŰKÖDÉS KIJELZÉSE
Ötször, harminc másodpercenként felvillan a sárga fényű LED, lásd alábbi ábra:

A KÉSZÜLÉK ÉLETTARTAM VÉGE KIJELZÉSE
A készülék várható élettartama 10 év, amely befejeztével a LED kijelző 60 másodpercenként kétszer felvillan és két hangjelzés hallható:

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA
- Havonta tesztelje a készülék működését!.
- A készüléket mindig tartsa tisztán! Ha szükséges nedves ruhával törölje le, soha ne használjon maró hatású tisztítószert!
- A készülék közelében ne használjon spray-t!
- A készüléket ne fesse le!
FIGYELEM: metán, propán, isobután, isopropanol, etilén, etilacetát, hidrogén szulfid, alkohol alapú anyagok, festékek, parfümök jelenléte
téves riasztást okozhat!
FIGYELEM: A CO érzékelő/riasztó készülék elem nélkül nem működik!
FIGYELEM! A készülék kizárólag lakóhelységben használható!
JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú CO RIASZTÓ 2 X AAA1,5V ELEMMEL hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM, 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet és 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletek alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 60 hónapig terjedő
jótállást biztosítunk. Szavatossági idő további két év.

TÍPUSSZÁM:
............………..C11................…
ELADÁS KELTE: ...................................................
PH.

....................................................
ELADÓ
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító szervizelő szolgáltatást a GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. az alábbi címen biztosítja:
Budapest XV. Székely Elek u. 11. Tel: + 36 30 49 78758 Nyitva tartás: hétfő - péntek, 8.00 - 14.00

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes Békéltető Testület állásfoglalását
kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.
JAVÍTÁSI SZELVÉNY
Hibabejelentés kelte:.........................................
Bejelentett hiba:................................................
Hibaelhárítás módja:........................................
Hibaelhárítás kelte:............................................
Készülékcsere esetén a jótállás új érvényessége:

...................................…………..
SZERVIZ

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!
Gyártó / Importőr / Forgalmazó: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.
Származási ország: Kína
FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása
vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása
miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

www.global-export-import.eu

