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FÜSTÉRZÉKELŐ-RIASZTÓ
MODEL GS506

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MŰSZAKI ADATOK:
Tápfeszültség:
A készülék élettartama:
Készülék élettartam vége kijelzés:
Elem élettartama:
Elem élettartam kijelzés:
Működési áram:
Riasztási hangerő:
Riasztás érzékenysége:
Páratartalom:
Szabvány:

9V DC
10 év
√
Egy év
√
10µA (készenléti) <30mA (riasztási)
>85dB (3m-en)
0,10-0,19 db/m
Maximum 93%
EN14604:2005 szabvány szerint.
LEÍRÁS

A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást!
Ez a riasztó foto elektronikus füstérzékelő. 9V DC (egy év, hosszú élettartamú) elemmel működik. A technológiának köszönhetően a
készülék érzékenyebb és így már korábban jelzi a parázsló, vastag füstöt adó tüzet, felmelegedést órákkal azelőtt mielőtt fellángolna a
tűz. Riasztás esetén a készüléken található píros LED kijelző folyamatosan villog.
A készülék nem tartalmaz radioaktív elemeket, amelyek veszélyesek lehetnek a környezetre.
A megfelelő védelem érdekében helyezzen el füstérzékelőt minden helyiségbe (kivéve a fürdőszobába), hogy a riasztás jól hallható
legyen. A minimum védelem érdekében helyezzen el érzékelőt a helyiségek közötti folyosón. Olyan helyet válasszon az elhelyezésre,
hogy a riasztás a lakás minden részéről hallható legyen.
Az füstérzékelőket a plafonon vagy a falon helyezze el. Ha a folyosó több mint 10m hosszú a helyiség mindkét végére tegyen
érzékelőket.
Alagsor esetébe az alagsor plafonjára helyezze a lépcsőház alsó részében.
Többszintes épület esetén a lépcsőházban minden szinten helyezzen el füstérzékelőt!
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK:
1. A készülék felszerelését bízza szakemberre!
2. A készüléken található teszt gombbal pontosan le tudja tesztelni a riasztási funkciót. Ne használjon más teszt módokat. Hetente
ellenőrizze a pontos működést!
3. Ne távolítsa el vagy kapcsolja le az elemet! Ezzel megszűnik a védelem. A füstérzékelő mellett ablak kinyitásával vagy huzat esetén a
füst érzékelése megszűnik!
4. A készülék egy lakás füstjelzésére alkalmas. Többlakásos épület esetén minden egyes lakásba külön érzékelőt kell felszerelni. A
készülék lakóépületekben alkalmazható. A készülék riasztó rendszerként nem működtethető.
5. A megfelelő védelem elérése érdekében minden helyiségbe tegyen füstérzékelőt, így a tűz érzékelése mielőbb megtörténik.
6. Bizonyos körülmények között (pl. külső vagy belső zajforrások), hogy a riasztó jelzése nem hallható. Speciális füstérzékelők pl. fény
vagy vibrációs jelzést adó készülékek használata ajánlott.
7. A készülék füst érzékelésére alkalmas. Hő, láng vagy gáz érzékelésére nem alkalmas.
Gyorsan terjedő tűz vagy robbanás esetén, amikor a füst keletkezése lassú, a készülék nem tud időben jelezni.
8. A füstjelző nem jelent a vagyontárgyakra és az emberi életre teljes védelmet tűz esetén és nem helyettesíti a biztosítást. A készüléket
az üzembiztos működés érdekében hetente tesztelje! Évenként a készülék elemét ki kell cserélni!
fekete

ELEMCSERE
Elemszükséglet: 1 X 9V alkáli
píros
Fordítsa el a riasztó testet fordítsa el az óra járásával ellentétes irányba.
Csatlakoztassa az elemet az ábra szerint.
Helyezze be az elemet a riasztó testbe és csavarja vissza az óra járásának megfelelő irányba.
A készülék tesztelése a „TEST” nyomógomb 5mp-ig történő megnyomásával végezhető el.
Ezután három rövid ”BIP” hangjelzés után 1,5 mp szünet következik majd a folyamat újra ismétlődik.
Ha nincs hangjelzés a készülék rossz vagy a beüzemelés nem megfelelő.
A probléma megoldására olvassa el a „Hibaelhárítás” fejezetet.

csatlakozások

Tartsa tiszteletbe az EU környezetvédelmi előírásokat! Ne helyezze az elhasznált elemet háztartási hulladékgyűjtőbe!
Ne helyezze a füstjelző / riasztót:
- Olyan készülékek mellé, amelyekben folyamatosan égéstermékek keletkeznek pl. (konyha, gázmelegítő).
Ezekre a helyekre speciális eszköz szükséges.
- Magas nedvességtartalmú helyiségekbe, mosó vagy mosogatógép mellé. Ezektől legalább 3m távolságba tegye.
- Hűtő – fűtő eszközök, ventillátorok mellé, mert a légáramlat elfújhatja a füstöt az érzékelőtől.
- Olyan helyiségekbe ahol a hőmérséklet +4˚C alá süllyedhet vagy +40˚C fölé emelkedhet.
- Poros, nagyon szennyezett helyiségekbe.

A füstérzékelő tesztelése
Ellenőrizze a készülés helyes üzembe helyezését és pontos működését.
1. Ne használjon nyílt lángot a teszteléshez
2.Tesztelje a készüléket hetente, hosszabb távollét után.
3. A tesztelés karnyújtásnyi távolságból végezze a következők szerint.
4. A „TEST” nyomógombot nyomja meg legalább 5 másodpercig. Három rövid ”BIP” hangjelzés után 1,5 mp szünet következik majd a
folyamat újra ismétlődik. A teszt nyomógomb elengedése után még néhány másodpercig még szólhat. A LED kijelző néhány
másodpercig píros színnel villiog.
FIGYELEM! Ha a füstérzékelő riaszt és nincs tesztelés alatt, ez azt jelenti, hogy füstöt érzékel. Azonnali intézkedésre van szükség.
Fenntartás és tisztítás
A heti tesztelésen kívül az elemeket évente cserélje ki, és a készüléket havonta törölje le vagy porszívózza, hogy a lamellák tiszták
legyenek. A tisztítás során a készülék fedőlapját ne távolítsa el! Csak jó minőségű, hosszú élettartamú elemet használjon.
Javítás:
A készüléket házilag ne próbálja javítani, mert ezzel elveszti a garanciát. Probléma estén forduljon a forgalmazóhoz vagy szakemberhez!
Teendők riasztás esetén:
Ha a készülék riasztóhangjelzést ad azt jelenti, hogy veszélyhelyzet alakult ki és azonnali intézkedésre van szükség!
Ne essen pánikba, az épületet azonnal el kell hagyni, azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot!
Soha ne térjen vissza égő épületbe!
PROBLÉMA

HIBAELHÁRÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

-A készülék nem szól a teszt alatt. FIGYELEM! - Ellenőrizze, hogy az elektromos vezeték megfelelően van-e csatlakoztatva!
Tartsa benyomva a teszt gombot 5mp-ig.
- Tisztítsa meg a készüléket!
- A készülék 30 percenként ”BIP” hangot ad.

- Cserélje ki az elemet!

- A készülék riaszt mialatt a lakásban főznek - Tisztítsa meg a készüléket!
vagy zuhanyoznak.
- Tegye másik helyre a füstérzékelőt!
-A készülék eltérő hangot ad mint szokott: 1. A készülék megfelelően működik.
Elindul majd megáll.
2. Tisztítsa meg a készüléket!!
Felszerelés:
Hová érdemes szerelni a füstérzékelőt?
szobánként legalább egyet
minden szinten legalább egyet
a hallban és a lépcsőházban
minden hálószoba előtt
minden hálószobában (ha csukott ajtóval alszik általában)
a nappaliban
a kamrában és a minden olyan helyiségben, ahol elektromos berendezés található
minden esetben a mennyezet sarkától min. 61 cm távolságra kell elhelyezni
Nem érdemes elhelyezni olyan helyen, ahol:
a hőmérséklet +4°C alá süllyedhet vagy 40°C fölé emelkedhet
nedves helyre
közvetlenül ajtó vagy ablak mellett, ventilátor vagy radiátor mellé
Ne tegye olyan helyre, amit nehezen ér el! Akkor nem tudja használni a teszt gombot, kicserélni az elemet, elvégezni a karbantartást. A
riasztót könnyen fel lehet szerelni. Rögzítse a hátlapot a mellékelt csavarokkal a kiválasztott helyre. Lehetőleg a szoba mennyezetének a
közepére szerelje.. Óvatosan csavarja rá a hátlapra a riasztót. Ha még nem helyezte be az elemet, akkor nem tudja rácsavarni a
hátlapra. Figyeljen oda a mellékelt utasításokra és ábrákra.

1 = ideális
elhelyezés

2 = Ide nem
helyezhető!

3=
Elfogadható
elhelyezés

- Az óra járásával ellentétes irányba
csavarja le a riasztó testet és vegye
le a hátlapot.
- A hátlap segítségével jelölje be
a szerelő lyukakat, majd a csavarokkal
szerelje fel a kívánt helyre.
- Helyezze be az elemet, majd
óvatosan, az óra járásával megegyező
irányba csavarja vissza a riasztó testet.
- A teszt gomb segítségével
tesztelje a készüléket.
A gomb elengedése után a riasztó
elhallgat.

Fontos:
A füstérzékelő a tűzvédelem egyik eszköze, mint a tűzoltólétra, kötelek, tűzoltó készülék vagy akár a megfelelő építőanyag kiválasztása
a felújításhoz. Győződjön meg róla mindig, hogy van menekülési terv tűz esetén. Ezt beszélje meg gyerekeivel is! Győződjön meg róla,
hogy minden szobát el lehet hagyni az ajtó kinyitása nélkül. (pl. az ablakon keresztül)
Ha nem egyértelmű a riasztás oka, akkor is a biztonság érdekében azt kell feltételezni, hogy tűz miatt történt a riasztás és ki kell üríteni a
lakóhelyiségeket.
Figyelem!
A füstérzékelőt nem szabad lefesteni!
Az elem lemerülése, valamint az érzékelő elszennyeződése nem számít garanciális hibának
A forgalmazó és a gyártó nem vállal felelősséget sem a használati utasítás be nem tartásából eredő kárért, sem a
meghibásodott készülék esetén keletkezett tűz által okozott kárért!

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú füstérzékelő és riasztó hibamentes működéséért a. 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet és a 19/2014.
(IV. 29.) NGM sz. rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 60 hónapig terjedő jótállást
biztosítunk. A jótállás nem terjed ki a 9V elemre!
TÍPUSSZÁM: ………………….…. GS506…………………………
ELADÁS KELTE : ............................................…………………..
PH.
.....................................................................
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással
egybekötött javító - szervizszolgáltatást az importőr az alábbi címen biztosítja:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11. TEL: +36 30 497 8758

Nyitva tartás: hétfő - péntek, 8.00 - 16.00
Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes Békéltető
Testület Budapest állásfoglalását kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.
JAVÍTÁSI SZELVÉNY
Hibabejelentés kelte
Bejelentett hiba
Hibaelhárítás módja
Hibaelhárítás kelte:

:....................................
:....................................
:....................................
....................................

...................................…………..
SZERVIZ
Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!
Importőr / Forgalmazó: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.
Származási ország: Kína

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT - DECLARATION OF ”CE” CONFORMITY
Vállalkozásunk / Our company:
GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT………………………………………………………………………………………… …………………………...
Mint importőr és forgalmazó / As importer & distributor
1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11………………………………………01-09-664413…………………………………………………………..
Teljes cím és cégjegyzékszám / Full address and company’s registration number
Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbi termék / Declare to our own responsibiliy that the product
:………………..………FÜSTÉRZÉKELŐ 9V…/ .SMOKE ALARM 9V…CIKKSZÁM /…ITEM NO: GS506……………………………………..
A gyártó megbízásából, mint magyarországi forgalmazó /
In the name of manufacturer as its appointed distributor GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 SZÉKELY E. U. 11. …………………..
A termék megfelel az alábbi direktívának és szabványnak /
The product is in conformity with directives and standards as below:
EN 14604:2005/AC:2008………………………………………………………………………………………………………………….
Jegyzőkönyv száma: / Test report number: LPCB 1044a
EMC direktíva / EMC directive: 2014/30/EU
EMC sszabvány / EMC standard:EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 50130-4:2011+A1:2014
Jegyzőkönyv száma: / Test report number:SGS SHEM170700487501V01
RoHS direktíva / RoHS directive: 2011/65/EU
Jegyzőkönyv száma: / Test report number: SGS NGBEC1703709601
A termék CE jellel kerül forgalomba /
The product is supplied with CE symbol
A termék EU forgalmazásra készült
The product was designed to distribute in EU countries.
Kiadás helye és kelte /
Date & Place of the Declaration
Budapest May 15, 2017. 11. 15.

Sólyom Péter
Managing Director

www.global-export-import.eu

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
305/2011/EU sz. rendelet
Nyilatkozat Sz. 0832-CPR-FO139
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

A termék egyedi azonosítója:
………………….……….….……GS506…………………………………………………………………………………………...
Azonosító, szériaszám:……………………GS506…………………………………………………………………………………………...
A harmonizált szabvány, illetve műszaki értékelési dokumentumnak megfelelő rendeltetése(k):.Tűzbiztonság, beltéri
használatra……………………………………………………………...................................................................................................
A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, védjegye, valamint értesítési címe;.,……................................................................
NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO.,LTD.
NO.76 HAICHUAN ROAD CHUANGYE ZONE B,JIANGBEI. NINGBO.CHINA
Az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe;
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11……………………………………………………………
A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek);System1………………………………………
Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány, illetve műszaki értékelési dokumentum alapján, a
megadott rendszerben elvégzett feladatok leírása, a kiadott tanúsítvány megnevezése, az értékelést és ellenőrzést végző
bejelentett szervezet neve és azonosító száma…………. EN 14604:2005……………………………………………………………
Az egyes alapvető jellemzők értékelésére
használt harmonizált szabvány, illetve műszaki
értékelési dokumentum hivatkozási száma és
kibocsátási dátuma; LCS0805088553S 2008.
február 22. Alapvető jellemzők
Teljesítmény
Harmonizált műszaki specifikáció
Névleges aktiválás körülmények/
Érzékenység
Reakció idő

Megfelelt 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8

Teljesítmény tűz esetén

8.

9.

Működés megbízhatósága

Megfelelt 4.9

Tápfeszültség tolerancia

Megfelelt 4.10

Működési megbízhatóság tartóssága

Megfelelt 4.11

Reakció idő, hő ellenállás

NPD

Működés megbízhatóság tartósság,

Megfelelt 5.1

Működés megbízhatóság tartósság,

Megfelelt 5.2

Pára / hőellenállás

Megfelelt 5.9

Mechanikai megbízhatóság tartósság,

Megfelelt 5.11

Vibrációs ellenállás

Megfelelt 5.12

Korrózió ellenállás

NPD

Működés megbízhatóság, vibráció

Megfelelt 5.13

Elektromágneses megfelelőség (EMC(

Megfelelt 5.14

Tűzérzékenység

Megfelelt 5.15

Elemhiba kijelzés

Megfelelt 5.16

EN 14604: 2005

Hangteljesítmény
Megfelelt 5.17, 5.18
Gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének nyilatkozata:
A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek (név, beosztás, kiállítás helye, dátuma,
aláírás)………………….Lásd 4. pont………………………………………………………….…………………………………………….
Az. 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kiadás helye és kelte /
Budapest, 2017. 11. 15.

Sólyom Péter
Ügyvezető igazgató

