
Használati utasítás 

 
Ez kombinált füst- és szén-monoxid-riasztó két fontos funcióval bír egyetlen készülékben (2in1).  

Nagy pontosságú elektrokémiai érzékelő és fotoelektromos érzékelő kombinációja.  

Az elektrokémiai CO érzékelő figyelmeztet a szén-monoxid veszélyére, a fotoelektromos érzékelő pedig füstöt 

figyeli, miközben minimalizálja a hamis riasztásokat.  

Ez a 3db 1.5V - os ceruzaelemmel működtetett egység gyorsan és egyszerűen telepíthető villanyszerelő nélkül is. 

Ez a kombinált füst- / szén-dioxid-riasztó egy 85dB kürttel és hanggal rendelkezik, amely a "Tűz" - re, "Szén-

monoxid" -ra és "Alacsony elem" szintre figyelmeztető jelezéseket ad, ha észlelésre kerülnek.  

A készülek LED kijelzővel rendelkezik melyen a CO szintet mutatja.  

 

Funkció: 
1. 2 az 1-beni védelem, füst és szén-monoxid elleni. 

3. Az egység gyorsan és egyszerűen telepíthető villanyszerelő nélkül. 

4. A négy rövid sípoló hangot bocsát ki, amikor szén-monoxidot, és folyamatos sípol, amikor füst észlel.  

5. A riasztás folyamatos sípoló hangot bocsát ki, ha füstöt és szén-monoxidot is észlelnek egyszerre. 

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

7. 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. 

 

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. 

 

 

Felszerelés 

 
1. Vegye le a a riasztó hátlapi konzolját, úgy, hogy elforgatja az óramutató járásával ellentétes irányba. 

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 egy 3/16 hüvelyk (5 mm) fúróval.  

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 konzolonhoz, és forgassa el a készüléket az óramutató járásával megegyező irányban, 

amíg az teljesen be nem kerül a tartóba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hol és hogyan keletkezhet szén-monoxid bármelyik háztartásban? (Példák:) 

  
-Járó motor a garázsban, vagy az autó háttal történő garázs előtti járatásával. 

-Gáz üzemű berendezéseknél. 

-Olaj- és gázkazánoknál. 

-Hordozható generátorok. 

-Fatüzelésű kályháknál. 

-Gáz- vagy kerozinfűtőknél. 

-Fa- vagy gáztűzhelyeknél. 

-Melegítő boilereknél. 

- 

Hova JAVASOLT TENNI a szén-monoxid riasztót? 
-Padlótól számítva, kb. 1,5 méteres magasságba. 

-Lehetséges szénmonoxid forrástól kb. 185 cm-re és a hálószobákba. 

-Hány szén-monoxid riasztót kell elhelyezni? 

 

Minimális védelem esetén: 
 

Földszintes háznál: 

-Hálószobákba, vagy az alvóhelységek előszobájába (győződjön meg egy tesztriasztással, hogy az a hálóban jól 

hallható legyen). 

 

Emeletes háznál: 

-Minden szinten javasolt elhelyezni egy szén-monoxid riasztót a hálószobákba, vagy a hálószobák előszobájában. 

-Maximális védelem esetén: 

 

Az hálószobák mellett minden olyan helyiségben javasolt elhelyezni, ahol tüzelőanyaggal működő készülékek 

vannak. Gázkazán, gáztűzhely, boiler, kandalló... 

 

 

Hova NE TEGYEM a szén-monoxid riasztót (példák):  
-Függöny, vagy szekrény mögé. 

-Épületen kívüli helyre. 

-Nedves, párás környezetbe. 

-Bármilyen helyre, ahol poros, piszkos, zsíros szennyeződés eltömítheti, vagy beszennyezheti az érzékelőt! 

-Tűzhely, vagy mosogató közvetlen tetejére. 

-Olyan helyre, ahol a hőmérséklet -10 C fok alatt, vagy +40 C fok felett van. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Technikai adatok 

 
Jellemzői: 
-Nagy megbízhatóságú elektrokémiai és infravörös fotoelektromos érzékelőt használ. 

-3 db 1,5 V-os ceruza elemmel működik. 

-Alacsony energiafogyasztással és hosszú készenléti élettartam bí. 

-Alacsony töltöttségi szint figyelmeztetés (merülő elem) 

-Hanggal és fényjelzéssel is riaszt. (riasztást jelző LED) 

-SMT ipari gyártás, erős stabilitás jellemzi. 

-ABS tűzálló műanyagból készítik, így ellenáló. 

-Riasztási memória funkció 

-Riasztó szünet (hush mód) 

 

 
Technikai jellemzői: 
-Üzemi feszültség: 4.5V 

-Érzékelési szög: 360 fok 

-Nyugalmi áramfogyasztás: < 80 (UA) 

-Riasztási áramfogysztás: < 30mA 

-Üzemi hőmérséklet: 0-55 (° C) 

-Érzékelési távolság: 20-30 (m) 

-Átviteli frekvencia: 50 (MHZ) 

-Mérési tartomány: 0-100% LEL 

-Riasztási hang: 80 decibel 

-A szén-monoxid-érzékelő koncentrációja 000–999 PPM 

-Füstérzékelő érzékenysége (%-ban): 0,1% db / m-9,9% db / m 

-Füstérzékelő érzékenysége: 2.06ft ±1.3 

-Riasztás jelzése: LCD-kijelző, hangjelzés (pirosan villog és sziréna megszólal) 

-Mérete (szélesség x vastagság) : 10.4 x 3.9 cm 

 

 

Csomag tartalma: 

-1 x Füstjelző 

-1 x Használati utasítás 

-2 x tippli, 2 x csavar 
 

 


