
Használati utasítás 

 

Funkció:  

1. Szén-monoxid elleni védelem. 

2. Az egység gyorsan és egyszerűen telepíthető villanyszerelő nélkül. 

3. A normál működést és a riasztás állapotát jelző zöld, piros fényt bocsájt ki. 

4. Ne felejtse el, hogy amikor megkapja a csomagot és belehelyezte az elemeket, nyomja meg a 

   "TEST" gombot, hogy ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően működik-e.  

5. A riasztást 4 rövid csipogó hang ismétlése jelzi. Riasztó módban a LED lámpák pirosan villognak. 

6. Egyetlen csipogás minden 30 másodpercben amihez zöld LED lámpa villogása társul merülő 

    elemeket jelent.  

 

Mi a teendő, ha megszólal a riasztó?  
-Hívja a segélyhívót.  

-Azonnal menjen friss levegőre - szabadban vagy nyissa ki azt ajtó vagy ablakot.  

-Nézze meg, hogy mindenki biztoságban van e.  

-Addig lépjen be a helyiségbe, ne mozduljon el a nyitott ajtótól / ablaktól, amíg a sürgősségi 

 szolgálatok meg nem érkeznek, a helyiség ki nem szellőzik, és a riasztó normál állapotában nem kerül. 

-Soha ne használja újra a CO-probléma forrását, amíg meg nem szerelik. -Soha ne hagyja figyelmen 

kívül a riasztást.  

 

Felszerelési útmutató:  

 

FONTOS: A riasztó megfelelő működése érdekében a falra szerelje az alábbi útmutatót követve. 

 

1. A riasztó elcsavarásával vegye le a a riasztó hátlapi konzolját. 

2. Tartsa a hátlapi konzolt a megfelelő beépítési helyzetben, ahová fel akarja szerelni (falra stb.) 

3. Jelölje meg a hátlapi konzol beépítési lyukait ceruzával 

4. A két megjelölt lyukat furja ki. 

5. A két műanyag tiplit ütögesse a lyukakba kalapáccsal. 

6. Ezután illessze a hátlapi konzol két tartó lyukát a kifúrt lyukakhoz és a csavarokat tekerje bele a 

    tiplibe. 

7. A riasztót illessze hozzá konzolohoz, és forgassa el a készüléket amíg az teljesen be nem kerül a 

   tartóba.  

 

A riasztó tesztelése 
Teszteléshez nyomja le 5 másodpercen keresztül a „TEST” feliratú gombot ezt követően csipogó 

hangokat fog hallani. 

Ha a riasztó 30 másodpercenként piros LED-el világít, a riasztó üzemzavaros.  

 

Javasolt felszerelésre megfelelő helyek: 

Maximális védelem eléréséhez szereljen egy-egy riasztót minden emeletre (több emeletes épület 

esetén), illetve minden hálószobába, folyosóra, padlásra és pincébe is érdemes riasztót szerelni.  

Abban az esetben ha a szoba/terület hossza meghalaja a 9.1 métert, helyezzen el 2 riasztót. 

Hálószobák esetén a legajánlatosabb a mennyezet középpontjába szerelni. 

 



 

Ahova NEM ajánlatos szerelni a riasztót: 

Ne szerelje a riasztót garázsba, konyhába, kazánhoz közel vagy fürdőszobába.  

Helyezze olyan helyre ahol nem takarja el függöny vagy más tárgy. 

Nem érdemes olyan helyre szerelni ahol túlzottan porosodhat, zsiradék vagy háztartási szerek érik, 

mivel ezek gátolhatják a szenzor megfelelő működését.  

Tartsa távol nedves, nyirkos, párás helyektől. 

Helyezze távol olyan ablakok és ajtóktól amik kültérre nyílnak.  

Ne szerelje olyan helyre ahol 4.4 C foknál hűvösebb van, illetve 37.8 C foknál melegebb. 

 

Technikai adatai, jellemzői: 
-Tápfeszültség: 3 X AA elem, 1 Év Élettartam 

-Érzékenység: Co 50ppm Riasztás 90 Perc Múlva 

-Érzékenység: Co 100ppm Riasztás 10 - 40 Perc Múlva 

-Érzékenység: Co 300ppm Riasztás 4 Perc Múlva 

-Érzékenység: Co 400ppm Riasztás Azonnal 

-Hangjelzés: ≥85dB 

-Teszt Üzemmód 

-LCD kijelző 

-Riasztás Memória 

-Alacsony Elemfeszültség Kijelzés 

-Co Riasztó Élettartam Vége Kijelzés 

-Páratartalom: 30 - 90% Relatív Páratartalom 

-Működési Hőmérséklet: 0°C ~+49°C 

-Felfogató csavarokkal 

-Zöld LED: Ha a zöld LED lámpa 30 másodpercenként villog, a riasztó megfelelően működik.  

-Piros LED: Pirosan villogó LED és ismétlődő csipogás magas szinten jelenlevő szén monoxidot jelent. 

 

 

 

 Teszt Gomb 

Jelző Ledek 

Szénmonoxi szint jelző 


