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CO / Szénmonoxid
Jelző / riasztó készülék
Cikkszám: JB-C06

Műszaki adatok:
Tápfeszültség:
9V
Elem típusa:
9V 6LR61 alkáli (G6F22 GOLD POWER)
Készenléti áramfelvétel:
≤10µA
Riasztási áramfelvétel:
≤30mA
CO riasztási érzékenység:
100 ± 50 ppm
Szenzor típusa:
elektrokémiai
Riasztási hangerő:
85dB (1m-en)
Működési hőmérséklet:
0 – 50 ℃, Páratartalom: 0 to 95%(40±2°C
Várható élettartam:
Maximum 5 év
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!
Riasztási feltételek
CO tartalom
Riasztás időpontja
Legkorábban
30 ppm
120 perc
50 ppm
60 perc
90 perc
100 ppm
10 perc
40 perc
300 ppm
3 perc
A készüléket olyan helyre tegye 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.
A készülék felszerelése
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 tegye 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 szintre!
Fali szerelő
lyukak

csavarok
tiplik

Riasztó
ház

- 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
LED jelzés
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 piros LED csipog és 30 másodpercenként

egyszer felvillan.
Teszt gomb
A tesztgombbal végezheti el a készülék tesztelését.
TESZT ÜZEMMÓD: 9V ELEM BEHELYZÉSÉT KÖVETŐ 60 MÁSODPERC ELTELTÉVEL KEZDHETŐ MEG!
A teszt gomb megnyomása után három sípszó hangjelzés hallható és a piros LED villog, amíg a gombot benyomva tartja.
FIGYELEM! A készüléket havonta tesztelje. Amennyiben hibás működést észlel, azonnal cserélje ki a készüléket.
A teszt gomb benyomása utáni riasztás nem jelenti szénmonoxid jelenlétét.
Elem behelyezése/cseréje
60 másodpercenkénti egy hangjelzés jelzi, hogy az elem kimerült és cserére van szükség.
Az elem behelyezése és cseréje az alábbiak szerint történik:
1.Fordítsa el a készüléktestet az óra járásával ellenkező irányba és vegye le a szerelő keretről.
2.Helyezze be az elemet.
3.A piros LED 30mp-kétn egyszer felvillan.
4.Helyezze be az elemet a riasztó testbe.
5.Óvatosan csavarja vissza az elem teste az óra járásával megegyező irányba a riasztótestet.
6.Tesztelje a készüléket. Teszt üzemmódban a készülék folyamatos hangjelzést ad.
Csak a megadott elem típust használja. Más elem használata befolyásolhatja a készülék működését.
Biztonsági okokból az elemet legalább évente cserélje.
Tisztítás után a készüléket újra helyezze üzembe és végezze el a tesztet a tesz gomb segítségével.

Teendők riasztás esetén
FIGYELEM! A készülék riasztása veszélyes mennyiségű szénmonoxid jelenlétét mutatja.
1.A teszt gomb lenyomásával állítsa le a riasztást. (Amennyiben a levegőben lévő CO koncentráció néhány percen belül nem csökken 150
ppm alá a riasztás újra indul)
2.Kapcsolja ki a kazánt és a gázvezetéket.
3.Azonnal nyissa ki az ablakokat, s ajtókat és engedjen be friss levegőt. Ne nyissa ki a helyiségek ajtaját és maradjon friss levegőn, amíg a
szakemberek megérkeznek, a szénmonoxidjelző visszaáll normál állapotába.
4.Amennyiben a riasztás 24 órán belül újra megismétlődik, ellenőriztesse a lehetséges szénmonoxid kibocsátó készülékeket. Ellenőriztesse
a szénmonoxid érzékelő/riasztó megfelelő működését is.
A készülék kizárólag szénmonoxid érzékelésére alkalmas, más gázokéra nem!
A készülék karbantartása:
- Hetente 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!
Néhány gondolat a szénmonoxidról!
A szénmonoxid színtelen, szagtalan, 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.
JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú CO RIASZTÓ 9V ELEMMEL hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM rendelet alapján a vonatkozó
jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő két év.

TÍPUSSZÁM:
ELADÁS KELTE:
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...................................................
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....................................................
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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 - 12.00
Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a Békéltető Testület FOGYASZTÓVÉDELMI
FŐFELÜGYELŐSÉG Budapest, VIII, kerület József krt.6. 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!
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.

DECLARATION OF ”CE” CONFORMITY / MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Our company / Vállalkozásunk:
GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT………………………………………………………………………………………… …………………………..................................
As importer & distributor / Importőr & forgalmazó
1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.……………………………01-09-664413……………………………………………………................................................
Full address and company’s registration number / Cím & regisztráció sz.
Declare to our own responsibiliy that the product:/ Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük:…………………………………………… ……………………..
CO ALARM WITH 9V BATTERY / CO RIASZTÓ 9V ELEMMEL CIKKSZÁM / ITEM NO: JB-C06……………………………………………………………………
In the name of manufacturer as its appointed distributor / A gyártó megbízásából, mint magyarországi importőr, forgalmazó:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E U. 11.
The product is in conformity with directives and standards as below / A termék megfelel az alábbi direktíváknak és szabványoknak: EN 50291
Test report number: EC,1282.0A130610.NHT1168…/ ENTE CERTIFICIAZIONE MACCHINE SRL. ITALY…………………………………………………………..
EC,1282.0A130610.NHT1168…/ ENTE CERTIFICIAZIONE MACCHINE SRL. ITALY……………………………………………….................................................
EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 50270:2006, EN 61000-3-2:2006+A1:2009, EN 61000-3-3:2008…..........................................................................................
Test report number: JEGYZŐKÖNYV SZ: LCS130829412E SHENZHEN LCS COMPLIANCE TESTING LABORATOTY LTD.
The product is supplied with CE symbol / A termék CE jelöléssel ellátva.
The product was designed to distribute in EU countries.
Date & Place of the Declaration / hely & dátum
Budapest September 11, 2013

Sólyom Péter
Managing Director / Ügyvezető igazgató

www.global-export-import.eu

