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CO riasztó 10 év élettartammal
Használati utasítás

Cikkszám: GS819
Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott GS819 típusú szén-monoxid riasztót választotta!
A termék technológiailag megújult Figaró típusú érzékelőt tartalmaz. A riasztókészülék egy egységben kapható. Használat előtt kérjük
figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és ismerkedjen meg Ön és családja is a termék működésével. Későbbi felhasználásra mentse el
biztos helyre.
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!
FIGYELEM! A készülék szakszerűtlen kezelése működési hibát eredményezhet!
FIGYELEM! Kizárólag beltéri használatra!
Műszaki adatok
Típus:
B
Tápellátás:
DC 3V GP GN15A / Raymax LR6 (2 db AA 1.5V) elemmel működik
Szabvány:
EN 50291-1:2010+A1:2012 szabvány szerint.
30PPM
120 perc elteltével jelez
50PPM
60 – 90 perc közötti időn belül jelez
100PPM
10 és 40 perc közötti időn belül jelez
300PPM
3 perc alatt időn belül jelez
Készenléti áram:
<50µA (átlag)
Riasztási áramerősség:
<25mA (átlag)
Működési környezet állapota:
-10℃,~+40℃,30~95% nem lecsapódó
Tárolás / szállítási környezet állapota:
-20℃,~+50℃,10~95% nem lecsapódó
Szenzor típusa:
elektrokémiai ( Figaro szenzor )
Termék élettartam:
10 év
Riasztási hangerő:
≥85 dB - 100cm @3.2±0.5KHz pulzáló riasztás ( A riasztás mintája: három rövid bip, majd 5
másodpercig csend, ezt újra három rövid bip követi, ezzel egyidejűleg LED villogás, a fenti riasztási minta ismétlődik a riasztás idején.)
Figyelem: A CO riasztó kizárólag CO gáz érzékelésére lett tervezve, ezért nem alkalmas egyéb más gázok érzékelésére!
Üzembe helyezési utasítások
Az üzembe helyezés helye:
Az üzemeltetési hely kiválasztásánál győződjön meg róla, hogy a riasztási hang minden hálószobából jól hallható legyen!
Ha a lakásban csak egy riasztót szerel fel, tegye a hálószoba közelébe. Ne tegye az alagsorba, vagy a kazán közelébe! Felszereléshez az
ajánlott magasság a padlótól számított 1,8 m.
Felszerelési útmutató
1: Fúrjon két db. ф 5.0mm átmérőjű lyukat a falba, a lyukak középpontjának távolsága 52mm legyen, majd helyezze a lyukba a csomagban
található műanyag tiplit, az ábra szerint.
2: Csavarja be a csavarokat, olyan mélységig, hogy a csavarok feje kb. 5 mm-re álljon ki a falból.
3: Tesztelje a készüléket a teszt/újraindítás gomb használatával. A készülék bip hangjelzéssel válaszo helyes működés esetén.
4: Figyelem: Az elem behelyezésekor a teszt/újraindítás gomb megnyomásakor hallható riasztás és piros LED villogás nem CO gáz
jelenlétét jelzi, ez a készülék normal üzembe helyezési jelzése.
Figyelem: tesztelje a készüléket hetente. Amennyiben a készülék nem a leírásnak megfelelően működik, azonnal cserélje ki!
5: Akassza a készüléket a hátoldalán lévő kulcslyuk nyílásokkal a csavarokra az alábbi ábra szerint.

Üzembe helyezés, a készülék elhelyezése.
A következő javaslatokat kérjük, vegye figyelembe a CO riasztó elhelyezésekor és üzembe helyezésekor.
· Gyermekektől elzárt helyre helyezze a készüléket. Gyermekek semmilyen körülmények között ne kezeljék a riasztót!
· Szerelje a riasztót a hálószobába, vagy a hálószobához közeli előszobába. Győződjön meg róla, hogy a hálószobából jól hallható legyen a
riasztó hangja.
· Többszintes ház esetén ajánlott minden szintre riasztót elhelyezni.
· A riasztó minimálisan 1 – 3 m távolságra legyen tüzelő berendezésektől.
· Helyezze a riasztót szemmagasságba, hogy a vörös és zöld színű jelzőfények jól láthatóak legyenek.
· Biztosítsa, hogy a riasztó minden szellőzőnyílása akadálymentesen szabad legyen.
· Ne telepítse a riasztót boltíves mennyezeti csúcsokba, vagy nyeregtetős mennyezetre, ahol a levegő nem tud megfelelően szellőzni.
· Ne telepítse a riasztót légturbinás mennyezeti ventilator közelébe.
· Ne tegye a riasztót szabadtéri szellőzés közelébe, ahol az ajtók vagy ablakok a kültéri szabad légtérbe nyílnak.
· Tartsa távol a riasztót fokozott szennyeződés vagy por veszélyétől, valamint zsírnak kitett helyek közelében nem ajánlott a riasztó
elhelyezése, mint pl. konyha, garázs, vagy kazánház. Por, zsír és háztartási kemikáliák a szenzor meghibásodását okozhatják.
· Tartsa távol a riasztót nedves és párás helyektől, mint pl. fürdőszoba. Kerülje az aeroszolos spray-k használatát a CO riasztó közelében.
· Ne használja a riasztót az alábbi hőmérsékleti skálán kívül. -10℃ alatt, vagy 40℃ felett.
· Ne helyezze a riasztót függöny vagy szekrény mögé. A CO szint pontos méréséhez szükséges, hogy a CO gáz akadálymentesen elérje a CO
riasztó érzékelőjét.
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Több CO riasztó alkalmazása esetén javasolt elhelyezési területek.

Kezelőszervek
TESZT / CSEND GOMB

ÜZEM JELZŐ (ZÖLD)

HIBAJELZŐ (SÁRGA)

RIASZTÁS JELZŐ (PÍROS)

ÜZEM JELZŐ LED
A készülék bekapcsolt állapotát mutatja, normál használatkor 30 másodpercenként villog.
HIBAJELZŐ LED
A készülék hibájára vagy figyelmeztetésre utal.
RIASZTÁS JELZŐ LED
A riasztás bekapcsolását jelzi.
TEST/ SILENCE GOMB
A készülék tesztelésére és riasztás esetén a riasztás leállítására .
SOUNDER / HANGJELZŐ
Riasztáskor vagy hibás működés esetén megszólal.

HANGJELZŐ

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE
Az elem behelyezésekor:
A három LED felvillan és megszólal a riasztó hangjelzés.
Normál működés:
Normál működést az állapot jelző LED zöld színű 30 mp-kénti villanása jelzi.
Alacsony elemfeszültség:
Alacsony elemfeszültséget 30 mp-kénti csippanás és az állapot jelző LED sárga színű villanása jelzi.
Ebben az esetben az elem azonnali cseréje szükséges!
A készülék működési idejének befejezése:
Ha a készülék 30 másodpercenként háromszor megszólal, ezzel jelzi, hogy a készülék működési ideje, annak a szavatossága lejárt.
Azonnal cserélje ki a készüléket!
Szenzor hiba:
Ha a szenzor hibás, a LED sárga villogásával egyidejűleg a riasztó hangja hallatszik, és 30 másodpercenkénti villanás jelzi a hibát.
Üzem jelző LED lámpa:
Első bekapcsoláskor “Bip” hangot ad a készülék, az elemek behelyezésétől számított két percent belül a zöld színű állapot jelző LED 6
másodpercenként felvillan. Két perc elteltével az üzem jelző LED 30 másodpercenkénti felvillanása jelzi a megfelelő működését.
Riasztást jelző LED lámpa:
1: Veszélyes mennyiségű CO gáz érzékelése esetén,a piros riasztási LED világít és négy hangos (85 decibel) riasztási hang hallatszik. öt
másodpercenként! Ez a ciklus addig ismétlődik, ameddig a készülék magas CO koncentrációt mér.
2: A készülék hangereje riasztáskor folyamatosan növekszik, maximum 85dB hangerőre.
2: Ha a riasztó csendes állapotba lép, (silence gomb megnyomásakor) a piros LED továbbra is villog, amig a csendes állapot megszűnik.
/lásd újraindítás /
Test/Silence gomb:
A test/silence funkciója a készülék elektronikai tesztelése, valamint a riasztás idején történő újraindítás.
A KÉSZÜLÉK TESZTELÉSE
A készülék tesztelését a test/silence gombbal végezze. A gomb megnyomásakor riasztási hangot fog hallani, mellyel egyidejűleg a piros LED
folyamatosan villog, egészed amíg a teszt/újraindítás gombot elengedi.
Figyelem: A test/silence gomb megnyomásakor hallható riasztás és piros villogás nem CO gáz jelenlétét jelzi!
Figyelem: tesztelje a készüléket hetente. Amennyiben a készülék nem a leírásnak megfelelően működik, azonnal cserélje ki!
A RIASZTÓ ÚJRAINDÍTÁSA
Amennyiben a riasztó hangja bekapcsol, a teszt/újraindítás gomb megnyomásával a csendes üzemmódba lép a riasztó.
Figyelem: A riasztás hangja 5 perc múlva újraindul, ha a készülék CO jelenlétét érzékeli.
Megjegyzés: 200 PPM CO szint felett a csendes üzemmód nem működik, azaz a jelzés nem szüntethető meg!
Termék élettartam megszűnése
A készülék 30 másodpercenkénti csippanással, valamint a zöld és a riasztási LED villanással jelzi a termék élettartam megszűnését. Ez
esetben azonnal cserélje ki a készüléket!
Elem behelyezése / cseréje
30 másodpercenkénti csippanás és ezzel egyidejű sárga állapotjelző LED villanás jelzi az elem alacsony töltöttségi szintjét. Ez esetben az
előírtaknak megfelelő új elem behelyezése szükséges.
Az elem cseréje az alábbiak szerint történik:
1. Vegye le a készüléket a falról.
2. Vegye ki az elhasznált elemet, majd ellenőrizze hogy a tápkábel csatlakozója az új alkali elemhez legyen kötve. (3. sz. ábra.)
4: Helyezze az elemet az elemtartóba.
5. Akassza vissza a riasztót a hátoldalon lévő kulcslyukaknál fogva a csavarokra.
6. Tesztelje a készüléket a test/silence gomb segítségével. A riasztó három rövid bip hangot ad, ennek hiányában a riasztó hibás, vagy a
működése nem megfelelő. Lépjen kapcsolatba azonnal a szervizzel a hiba orvoslására.
FIGYELEM! Használjon az előírásoknak megfelelő elemet, eltérő elemek használata árt a CO riasztónak. Biztonságos működés érdekében
cserélje az elemet évente!
FIGYELEM: Tisztítást követően tegye be az új elemet, majd a test/silence gombbal tesztelje a készüléket.
FIGYELEM: A CO riasztó kizárólag beltéri használatra lett kialakítva. Ne tegye ki a riasztót nedves, párás, vizes helyre. Ne kopogtassa vagy
dobálja a riasztót. Ne nyissa ki vagy sértse meg a riasztót, mert ez a riasztó üzemzavarát okozhatja.
Lemerült elemmel használt riasztó nem nyújt védelmet a CO szennyeződés ellen.
Mit tegyünk ha szól a riasztó?
FIGYELEM! –A készülék a levegőben lévő veszélyes mennyiségű CO gáz jelenlétét jelzi! A CO gáz halálos lehet! Ha szól a riasztó, köetkező
lépések megtétele szükséges:
1. Nyomja meg a test/silence gombot.
2. Zárja el a tüzelő berendezést és a gáz szolgáltatást.
3. Azonnal menjen friss levegőre, lehetőleg kültérre, vagy nyissa ki az ajtót, ablakot. Nézze meg hogy, mindenki megvan-e a családban. Ne
menjen vissza a CO szennyezett területre, maradjon a friss levegőn amíg a mentők vagy tűzoltók megérkeznek, amig a helységek
kiszellőznek, és a riasztó normal helyzetbe kerül.
4. Miután az 1-3 lépést megtette és riasztója 24 órán belül újra aktiválódna, ismételje meg újra az 1-3 lépést és hívjon szakképzett
szakembert, aki megvizsgálja a CO forrású berendezéseket, üzemanyag égésű készülékeket és berendezéseket, hogy megfelelően

működnek-e. Amennyiben a készülékek vizsgálatakor megtalálták a CO szennyezés forrását, azonnal javíttassa meg a készüléket, illetve
tüzelő berendezést. Figyelem, amennyiben a problémát felderítették, a nyílt légterű tüzelő berendezéseket hozzáértő szakember vizsgálja
meg, valamint szükséges a gyártóval történő kapcsolatfelvétel, majd a gyártó instrukcióinak megfelelően a CO biztonsági előírásainak
betartása. Győződjön meg róla, hogy belső égésű motoros jármű, vagy egyéb gép üzemeltetése nem történik a garázsban, sem a ház más
részein.
Általános karbantartás
A riasztó jó működése érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat.
1: Ellenőrizze a készülék riasztását valamint a LED lámpák működését a teszt/újraindítás gomb segítségével heti rendszerességgel!
2: Havonta vegye le a riasztót a falról és tisztítsa meg a felületét, valamint a szellőzőket egy puha kefe segítségével távolítsa el a
szennyeződéseket és port a felületéről!
3: Sose használjon a tisztításhoz tisztítószert vagy egyéb oldószert!
4: Kerülje a légfrissítő sprék, hajsprék vagy egyéb aeroszolok használatát a CO riasztó közelében!
5: Ne fesse le a készüléket. A festék elzárja a szellőzőnyílásokat valamint zavarja az érzékelő működését!
Sose nyissa ki a készüléket, hogy belül megtisztítsa. A készülék felnyitása a garancia elvesztését jelenti!
6: Tisztítás után, amint lehetséges helyezze vissza a CO riasztót normál működési helyére, hogy biztosítsa a CO védelem folyamatosságát.
7: Takarításkor vagy egyéb szennyeződések alkalmával a helységet ki kell szellőztetni!
8: A készülék szakszerűtlen kezelése működési hibát eredményezhet!
Figyelem: A következő anyagok befolyásolhatják a szenzor működését és hamis érzékelést eredményezhetnek: Metán, propán, izobután ,
izopropanol, etiléngáz, benzin, tolulol, etilacetát, hidrogénszulfid, kéndioxid, alkohol tartalmű termékek, festékek, hígitók, oldószerek,
ragasztók, hajsprék, borotválkozási szerek, parfümök és egyéb tisztítószerek.
Figyelem: A készülék személyek védelmére szolgál a szénmonoxid gáz mérgezés akut hatásainak elkerülésére. A termék nem nyújt teljes
védelmet, jelzés esetén, a legkisebb gyanú esetén biztonság kedvéért konzultáljon gyógyászati szakemberrel.
Szénmonoxid gáz leírása
A szénmonoxid színtelen, szagtalan íztelen gáz, és halált okozhat. A szénmonoxid a vérbe beépülve a szén-hemoglobin szintet
megváltoztatja, ami a test vérellátásában zavarokat okozhat. A CO szint koncentrációjától függőek akár halált okozhat.
A szénmonoxid a rosszul funkcionáló fűtésre, főzésre, gépek működtetésére szolgáló gázüzemű készülékek, tűzhelyek, fűtőtestek,
üzemanyaggal működő eszközök, grillezők beltéri, házhoz épített garázsban működő járművek vagy eldugult kémények használatakor
keletkezhet.
A CO mérgezés tünetei hasonlóak az influenza tüneteihez, de láz nélkül. További tünetek: szédülés, fáradtság, gyengeség, fejfájás, hányinger,
hányás, álmosság, zavartság.
A szénmonoxid veszélyének mindenki ki van téve, de a szakértők egyetértenek abban, hogy a még meg nem született csecsemők,
kisgyermekek, várandós anyák, idős emberek, és akik súlyos sérülés, vagy szív és légzési problémák miatt különösen veszélyeztetett
helyzetben vannak, még jobban veszélyeztettebbek. Minden évben biztosítsa a házban található fűtési rendszer, ventillátorok, kémény és
csövek rendszeres ellenőrzését, karbantartását és tisztítását.
A szénmonoxid mérgezés alábbiakban részletezett tünetekről tájékoztassa családtagjait és minden érintett személyt.
1.Enyhe szennyezés
Enyhébb fejfájás, hányinger, hányás, fáradtság (gyakran az influenzához hasonlítanak a tünetek).
2.Közepes szennyezés
Súlyos lüktető fejfájás, álmosság, gyors hőhullámok.
3.Extrém szennyezés
Eszméletvesztés, légzési elégtelenség, halál.
A fenti tünetek egészséges ember CO mérgezésére vonatkoznak. A veszélyeztetett helyzetben lévő személyek tünetei ettől eltérhetnek.
Magas szintű CO mérgezés halálos lehet, illetve visszafordíthatatlan sérüléseket, fogyatékosságot okozhat.
Korábbi CO mérgezések tapasztalatai jelzik, hogy az áldozatok bár maguknál vannak, nincsenek olyan állapotban, hogy önmagukon
segítsenek, képtelenek elhagyni az épületet, vagy elsősegélyt hívni maguknak. Kisgyermekek, háziállatok a leggyakrabban sérülést
szenvedők. A megfelelő tájékozottság a tünetekről és hatásokról nagyon fontos.

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú CO RIASZTÓ DC3V ELEMMEL hibamentes működéséért a 19/2014. (IV. 29.) NGM
rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 120 hónapig terjedő jótállást
biztosítunk. Szavatossági idő két év.
TÍPUSSZÁM:
ELADÁS KELTE:
PH.

......……………..GS819…...............……
.....................................................

....................................................
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, 9.00 - 14.00 óra között.
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:............................................

...................................………………………
SZERVIZ
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.
A vásárlónak joga van javításra vagy cserére!

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!
Származási ország: Kína
Gyártó / Importőr / Forgalmazó:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. SZERVIZ TEL.: +36 30 497 8758

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA
www.global-export-import.eu

