A SZÉNMONOXID MÉRGEZÉS TÜNETEI ÉS HATÁSAI
ALAPOSAN OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET
ÉS ÉRTELMEZZE ANNAK TARTALMÁT MIELŐTT A
RIASZTÓESZKÖZT HASZNÁLNÁ. ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET
EGY BIZTONSÁGOS HELYEN, HOGY AZT KÉSŐBB IS
HASZNÁLHASSA REFERENCIAKÉNT. KÜLÖNÖSKÉPPEN
A BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKRE FIGYELJEN ODA.
ADJA ÁT A KÉZIKÖNYVET A RIASZTÓESZKÖZ KÖVETKEZŐ
FELHASZNÁLÓJÁNAK.
FIGYELMEZTETÉS
EZ A SZÉNMONOXID VÉSZJELZŐESZKÖZ NEM VÉDI AZOKAT
A SZEMÉLYEKET A SZÉNMONOXIDDAL KAPCSOLATOS
KOCKÁZATOK ELLEN, AKIK A KORUK, TERHESSÉGÜK
VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTUK MIATT NAGYOBB
KOCKÁZATNAK VANNAK KITÉVE. BÁRMELY KÉTELY ESETÉN
KÉRJEN TANÁCSOT A HÁZIORVOSÁTÓL.

A szénmonoxid megköti a vér hemoglobinját, és így csökkenti a
testben keringtetett oxigén mennyiségét.
200 ppm
		

Kisebb fejfájások, fáradtság, szédülés, hányinger
2-3 óra múlva.

400 ppm
		

Fejfájás a homlok környékén 1-2 óra múlva, 		
életveszély 3 óra múlva.

800 ppm
		

Szédülés, hányinger és görcsök 45 percen belül.		
Eszméletvesztés 2 órán belül. Halál 2-3 órán belül.

1600 ppm
		

Fejfájás, szédülés és hányinger 20 percen belül. Halál
1 órán belül.

6400 ppm
		

Fejfájás, szédülés és hányinger 1-2 percen belül. 		
Halál 10-15 percen belül.

Ez a szénmonoxid riasztó készülék NEM:
Helyettesíti a füstdetektort vagy az éghető gázok detektorát.

•

Helyettesíti a tüzelőanyagos fűtőberendezések rendes
karbantartását vagy a kéményseprést.

•

Csak alkalmanként használandó vagy hordozható
berendezésként a tüzelőanyagos fűtőberendezések vagy
kémények üzemanyag-folyásainak detektálására.

•

BEVEZETÉS

PirosKöszönjük, hogy ezt a vészjelző
Állapot jelzőfény
készülék választotta. A terméket Teszt- jelzőfény Zöld=Rendben
a szénmonoxid jelenlétének
gomb
Sárga=Hiba
jelzésére terveztük. A kézikönyv
Sziréna
tartalmazza a szén-monoxid
vészjelző telepítéséhez, elhelyeGázérzékelő
zéséhez szükséges információkat.
nyílása
A készülék megfelelő működését
az állapotjelző fény kb. 1 perces
időközökkel, zöld színnel történő
fel-fel villanása jelzi.
Ha hiba következik be, akkor
a fel-fel villanó fény színe sárgára vált és a villogást hangjelzés
kíséri. Szénmonoxid jelenléte esetén piros figyelmeztető fény villog
folyamatosan, és megszólal a vészjelző hang. A készülék olyan
helyeken használható, ahol tüzelőanyagot, pl. fát, faszenet, szenet,
kokszot, olajat, benzint, gázt, stb. használnak a főzéshez vagy a
fűtéshez.

SZÉNMONOXID DEFINÍCIÓJA

A szénmonoxid (CO) egy nagyon mérgező gáz, amely a
tüzelőanyagok égése során keletkezik. A gáz színtelen, szagtalan
és ezért jelenléte az emberi érzékszervekkel csak nagyon nehezen
mutatható ki. A CO belégzésének első tünetei rendszerint a
fejfájás és a hányinger. Normál körülmények között a rendszeresen
karbantartott tüzelőanyagos fűtőberendezést használó és jól
szellőző helyiségekben a fűtőberendezés által a helyiségbe
bocsátott szénmonoxid szintje alacsony és nem veszélyes.
A szénmonoxid szintje akkor növekedhet veszélyes szintre, ha a
következő körülmények egyike vagy azok közül több jelentkezik:
1. A fűtőberendezés hibás vagy azt rosszul tartották karban.
2. A füstcső részlegesen vagy teljesen eltömődött.
3. A helyiség nem rendelkezik megfelelő szellőzéssel.

LEGYEN ÓVATOS
Ezt a szénmonoxid vészjelzőt beltéri használatra terveztük.
Védje az esőtől és a nedvességtől. Ne üsse meg vagy ejtse le
a készüléket. Ne nyissa ki és ne próbálja azt bármely módon
módosítani, mert ez a készülék hibás
működéséhez vezet.
A vészjelző készülék nem védheti meg a szénmonoxiddal
kapcsolatos kockázatok ellen, ha az elem lemerült.
FONTOS
•	A szénmonoxid a fa, a szén, a faszén, a fűtőolaj, a parafin, a
benzin,a földgáz, a propán, a bután, stb. anyagok tökéletlen
elégése során keletkezik.
•	Ideális esetben javasoljuk, hogy a szénmonoxid riasztót
helyezze el közel ahhoz a helyiséghez ahol a tüzelőanyag
ég, ill. minden olyan helyiségben, ahol van tüzelőanyagos
fűtőberendezés, pl. gázégő, központi fűtés kazánja, szobai
melegítő eszköz, vízmelegítő, tűzhely, grill, stb.
•	A riasztóeszközt csak hozzá értő személy helyezheti el.
•	Győződjön meg arról, hogy a hangosvészjelzés minden
érintett személy által jól hallható.
•	A terméket tilos használni, ha az hibajelzést adott.
•	Kérjen orvosi segítséget, ha azt feltételezi, hogy a család/
•	háztartás valamelyik tagja szénmonoxid mérgezést kapott.
•	Ha olyan további részletekre lenne szüksége, amelyet a
kézikönyv nem tartalmaz, akkor lépjen kapcsolatba Honeywell
Szabályozástechnikai kft-vel.
A csomag tartalma:
			
			

Egy készülék
Egy rögzítő készlet
Egy felhasználói kézikönyv

MŰSZAKI ADATOK
Modell:

H450EN

Detektált gáz:

Detektálás elve:

Szénmonoxid

Elektro-kémiai alapú cella

Riasztás módja:	Piros villogó lámpa és hangos
riasztás
Riasztási szintek:

Üzemi hőmérséklet:

50 ppm 60 és 90 perc között
100 ppm 10 és 40 perc között
300 ppm 3 percen belül
-10˚C ... 40˚C

Nedvességtartalom:	30 ... 90% (relatív páratartalom,
nem lecsapódó)

Élesedés az első
bekapcsolás után:

Azonnal

Elem élettartama
riasztás esetén:

min. 5 nap

Súly:

Kb. 110 g

Rendes működés élettartama: max. 7 év

Méretek:

110 mm x 76 mm x 34 mm

A VÉSZJELZŐ GONDOZÁSA ÉS KARBANTARTÁSA
A szénmonoxid vészjelzőt gyárilag kalibráltuk és azt nem kell
karbantartani. Csak alkalmanként le kell törölni a külsejét egy
tiszta ronggyal. Győződjön meg arról, hogy a készülék elején
található nyílásokat nem fedi-e por vagy más szennyeződés.
NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZEREKET, FEHÉRÍTŐKET VAGY
FÉNYEZŐSZEREKET.

A KÉSZÜLÉK HASZNOS ÉLETTARTAMÁNAK VÉGE

A készülék rendes használat mellett max. 7 és fél évig működik.
A készüléket ki kell cserélni, ha alacsony elemtöltöttségi szintre
figyelmeztető jelzés (percenként 1 jelzőhang vagy hibajelző
hang [percenként 2 jelzés] és a sárga színű állapotjelző fény
villogása) tapasztalható.
Ajánlatos a készüléket az előlapon feltüntetett dátum elérkezésével kicserélni.

LESELEJTEZÉS
Ha a készülék elérte a hasznos élettartama végét, akkor selejtezze azt le a helyi előírásoknak megfelelően.
AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT
Biztonsági okokból a H450EN egy zárt egység, és
az akkumulátor nem cserélhető benne. A termék
élettartamának lejártával, amennyiben bármilyen
aggálya van a készülék/akkumulátor biztonságos
elhelyezésével kapcsolatban, kérjük vegye fel a
kapcsolatot egy helyi újrahasznosítási központtal
vagy az ebben az útmutatóban is feltüntetett
Honeywell helpline szolgáltatással.

Ha a készüléket a falra rögzíti, akkor az legyen magasabban
az ablak és az ajtó magasságánál, de legalább 150 mm-rel a
mennyezet alatt. Ha a készüléket a mennyezetre rögzítik,
akkor az legyen min. 300 mm-re minden egyes faltól.

• 		A készüléket a potenciális forrástól 1 ... 3 méterre kell
elhelyezni.
• 		Ha a helyiségben válaszfal vagy más térelválasztó is található,
akkor a készüléket a potenciális forrással azonos részben kell
elhelyezni.

•
•
•
•
•

Ha olyan helyiségben is van fűtőberendezés, amelyikben
emberek alszanak, akkor a készüléket ebben a helyiségben
kell elhelyezni.

• 		 A készülékeket a helyiség azon részén kell elhelyezni, ahol
		 a helyiségben tartózkodók levegőt vesznek.

A hálószobában a készüléket a lehető legtávolabb kell 		
elhelyezni a fűtőberendezéstől és a lehető legközelebb
oda, ahol az emberek alszanak.

• 		 Közvetlenül a mosogató vagy tűzhely alá.
• 		 Ablak vagy ajtó közelébe vagy olyan helyre, ahol a légáramlat
		 (huzat) azt befolyásolhatja, pl. a beszívó vagy elszívó
		 ventilátor/légtechnikai nyílás közelébe.
• 		 Ahol a levegő áramlását valami, pl. függöny vagy bútor
		 akadályozhatná.
• 		 Ahol a por vagy egyéb szennyeződés összegyűlhet és 		
		 elszennyezheti az érzékelőt, megakadályozva annak 		
		 működését.
• 		 Olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet -10˚C alá süllyedhet 		
		 vagy 40˚C fölé emelkedhet.

• 	Určen k občasnému používání nebo jako přenosný detektor
úniku produktů spalování ze spotřebičů paliv nebo komínů.

Keresse meg a készülék elhelyezéséhez megfelelő helyet (lásd
„A vészjelző készülék elhelyezése” és a „Hova nem szabad
helyezni a vészjelzőkészüléket” c. részeket ezzel kapcsolat-ban).

1. lehetőség: A speciális rögzítő
alátét és szeg használata
(a csomag tartalmazza ezeket)
Helyezze a rögzítő alátétet a szegre.
Egy kalapács segítségével óvatosan
verje be a szeget a falba, figyelve arra,
hogy a rögzítő alátét ne szoruljon neki
túl szorosan a falnak.

rögzítő alátét

fal
RawplugTM

fal

• 		 Nedves vagy nagy páratartalmú környezetbe, pl. fürdőszobába.

rögzítő szeg
5 mm

2. lehetőség: Csavar és tipli
használata (a csomag nem
tartalmazza)
Ha a fal anyaga túl kemény ahhoz,
hogy a rögzítőszeget alkalmazza, akkor
használjon 4-es félgömbfejű csavart és
RawplugTM dübelt.

csavar

A készülék aktiválása és tesztelése után (lásd „A vészjelzőkészülék használata” c. részt a készüléket rögzítheti a falra a szeg
és a készülék hátoldalán kialakított furatok segítségével, melyeket
(két helyen) körvonallakkal jelöltünk meg.

A VÉSZJELZŐ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

• 		 Ne fesse le a készüléket, illetve ne hagyja, hogy a CO-gáz
		 bemeneti nyílásait piszok, zsír vagy egyéb anyag zárja el.

Rendes működés
Ha a termék nem észlel szénmonoxidot, akkor a zöld tápforrás lámpa percenként
egyszer fog felvillanni.
A rendes működés során a készülék 5 percenként teszteli saját magát.

Zöld

Piros
riasztó
lámpa

Sziréna

Percenként
1 zöld
felvillanás

Vészjelzés
Ha a készülék szénmonoxidot észlel, akkor folyamatosan jelez. A piros lámpa
villogni fog és a jelzőhang kb. másodpercenként ötször szólal meg.

Másodpercenként
5 jelzés

A készülék 30 percig folyamatosan jelez, utána percenként egyszer ad vészjelzést.

Másodpercenként
5 jelzés

A jelzés
A szénmonoxid vészjelző hangja megkülönböztethető a füstdetektor riasztók
hangjaitól, mert az a C.O. betűket morzézza jelzőhangként (percenként ötször).

Némítás funkció
Szükség esetén a hangos vészjelzés 5 percre elnémítható, ehhez nyomja meg a
‘Test’ (Teszt) feliratú gombot A piros lámpa ekkor is villogni fog másodpercenként
ötször.

Másodpercenként
5 jelzés

Ha a szénmonoxid szintje az 5 perces elnémítás után sem csökkent, akkor újra
megszólal a vészjelző.

Visszatérés a rendes működéshez
Ha a szénmonoxid koncentrációja csökken, akkor a vészjelző elhallgat.
Az állapotjelző fény újra percenként 1 zöld felvillanással jelez.

Hiba jelzés
Ha a készülék hibát észlel, akkor a készülék percenként kétszer rövid, hibát jelző
hangot ad. Ilyen esetben a készüléket le kell cserélni.
Hibás elem figyelmeztetés/az elem lemerült
A készülék percenként egy rövid, jelző hangot ad.
MEGJEGYZÉS: Rendes használat mellett az elemek kb. 7 és fél évig működnek. Ennek ellenére az elemek élettartamát az elemek hibái csökkentik, ill. azok
élettartama csökken a hosszabb jelzés(ek) miatt. Ha a készülék hibás elem
figyelmeztetést ad, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

TEENDŐK VÉSZJELZÉS ESETÉN
Ha a készülék vészjelzést ad, akkor tegye a következőket:
• 		Nyissa ki az összes ajtót és ablakot, hogy a helyiséget
alaposan kiszellőztesse és a szénmonoxid szintet csökkentse.
•		 Ha lehetséges, akkor kapcsolja le az összes fűtőberendezést
		 és ne használja őket.
• 		 Hagyja el az épületet és hagyja nyitva az ajtókat és az
		 ablakokat.
•		 Hívja a gázszerelőt vagy az egyéb tüzelőanyagos fűtőkészü		 lék beszállítóját a vészhelyzeti telefonszámukon és ismertesse
		 a problémát. Tartsa a telefonszámot könnyen elérhető helyen.
• 		 Ne lépjen be az épületbe, amíg a riasztás szól.
• 		
		
		
		

Kérjen azonnal orvosi segítséget azokhoz, akiknél a szén 		
monoxid mérgezés tünetei jelentkeznek, pl. fejfájás, hányinger,
stb. és tájékoztassa az orvost, hogy feltételezhetőleg szén 		
monoxid mérgezésről van szó.

• 		
		
		
		

Ne használja a tüzelőanyagos fűtőkészülékeket addig,
amíg azokat nem ellenőrizte egy a nemzeti szabvány által
jóváhagyott kompetens szakember és nem engedélyezte azok
használatát.

Zöld

Percenként
1 zöld
felvillanás

Sárga

Percenként
2 jelzés
és sárga
fény villog

Sárga

Percenként
2 jelzés
és sárga
fény villog

MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT
A jelen termék megfelel az Európai Unió alacsony feszültségre
vonatkozó, 2006/95/EK jelű, és elektromágneses megfelelőségre vonatkozó, 2004/108/EK jelű irányelvének. A gyártó
megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege megtalálható a
következő webhelyen:
www.honeywellanalytics.com

Detektor nechrání před rizikem otravy oxidem
uhelnatým, pokud se vybije baterie.

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili
Červená
Kontrolka stavu:
tento detektor, který je navržen Tlačítko kontrolka
Zelená = Ok
alarmu
Test
k detekci přítomnosti oxidu
Žlutá = Chyba
uhelnatého. Tento návod
Bzučák
obsahuje informace o instalaci
a používání detektoru oxidu
Vstup
uhelnatého.
plynu

Stavová kontrolka bliká
zeleně přibližně v minutových
intervalech a signalizuje tak,
že přístroj správně funguje.
V případě poruchy se změní na žluté blikání synchronizované
s pípnutím. Pokud je přítomen oxid uhelnatý, trvale bliká červená
kontrolka alarmu a zní bzučák.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

TESTOVÁNÍ DETEKTORU

A szénmonoxid vészjelzőt arra terveztük, hogy időben figyelmeztesse Önt, ha a veszélyes szénmonoxid gáz koncentrációja
megnövekedne. A termék rendeltetése alapján nem alkalmas a
szénmonoxid problémák elhárítására, sem a szénmonoxid források
beazonosítására. A Honeywell semmilyen körül-mények között
sem vállal anyagi felelősséget olyan szén-monoxid vizsgálattal
kapcsolatban vagy olyan szervízhívással kapcsolatban, amelyet a
jelzés alapján kezdeményeztek.

Přístroj je nutno jednou měsíčně testovat stiskem a přidržením
tlačítka na předním panelu po dobu 5 sekund, tím se testuje
galvanický článek, elektronika a akustický alarm. Pokud přístroj
funguje, bude svítit zelená kontrolka, blikat červená kontrolka
a znít alarm. V případě poruchy přístroj vydává vizuální a
akustické signály jednou za minutu. Tyto signály lze kdykoli spustit
stisknutím tlačítka test.

GARANCIA

Az új szénmonoxid vészjelzőre hat év garanciát nyújtunk a
vásárlás pillanatától kezdve, ill. a készülék előlapján található
lejárati időpontig - a két időpont közül a korábban bekövetkezőt
kell figyelembe venni - rendes használat és karbantartás mellett
a termék anyag- és gyártási hibáira. Ez alatt az időtartam alatt
a szénmonoxid vészjelző rendes használata és karbantartása
mellett meghibásodott anyag vagy gyártási hibás alkatrészeket a
saját döntésünk alapján kicseréljük vagy megjavítjuk. Semmilyen
körülmények között nem vállalunk felelősséget azon hibák miatt,
amelyeket sérülés, hanyagság, rendeltetésellenes használat,
bármely módosítás okozott, illetve ha azt tapasztaljuk, hogy
a terméket megpróbálták szétszerelni. Ha bármely probléma
merülne fel detektorral kapcsolatban, akkor kérjük, lépjen
kapcsolatba a forgalmazóval.

SPECIFIKACE
Model:

H450EN

Princip detekce:

Elektrochemická komůrka

Detekovaný plyn:

50 ppm po dobu 60 až 90 minut

100 ppm po dobu 10 až 40 minut
300 ppm méně než 3 minuty

Provozní teplota:

-10 ˚C až 40 ˚C

Rozmezí vlhkosti:

Doba zahřátí po prvním
zapnutí:

Rozměry:

Tudjon meg többet
www.honeywellanalytics.com

Hmotnost:

Írjon nekünk:
Magyarországon forgalomba hozza
Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
1139 Budapest Petneházy u. 2-4.
Tel: +36 1 451 4300
Fax: +36 1 451 4343
evc.hungary@honeywell.com
www.honeywell.hu

30 až 90% RV bez kondenzace
Okamžitě
Až 7 roku
Nejméně 5 dnů

110 mm x 76 mm x 34 mm
Přibližně 110 g

ÚDRŽBA DETEKTORU
Detektor oxidu uhelnatého je z výroby předkalibrován
a nevyžaduje žádnou údržbu kromě občasného čištění
vnějšího krytu čistým hadříkem. Zajistěte, aby nebyly otvory na
přední straně přístroje zaneseny prachem nebo nečistotami.
NEPOUŽÍVEJTE ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, BĚLIDLO
A LEŠTĚNKU.

Európa, Közel-Kelet, Afrika és India
Life Safety Distribution AG
Weiherallee 11a
CH-8610 Uster
Switzerland
Tel: +41(0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

KONEC ŽIVOTNOSTI DETEKTORU
Při normálním používání vydrží detektor fungovat až 7 roku.
Přístroj je nutno vyměnit, pokud zní signál nízké kapacity baterie
(1 pípnutí za minutu) nebo signál závady (2 pípnutí za minutu)
a stavová kontrolka bliká žlutě. Je doporučeno vyměnit přístroj po
datu uvedeném na přední straně přístroje.

Amerika
Honeywell Analytics, Inc
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200
Toll free: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8208
detectgas@honeywell.com

Technikai szolgáltatások
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:
ha.us.service@honeywell.com
AP:
ha.ap.service@honeywell.com

Blikající červená kontrolka a bzučák

Poplachové úrovně:

Životnost baterie při
signalizaci poplachu:

Regisztrálja a vészjelzőt:
www.sfdetection.com

Ázsia csendes-óceáni
Honeywell Analytics Asia Pacific
#508, Kolon Science Valley (I)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea
Tel: +82 (0)2 2025 0307
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com

Oxid uhelnatý

Indikace poplachu:

Normální životnost:

www.honeywell.com

400 ppm	Bolest přední části hlavy po 1-2 hodinách, životu
nebezpečný stav po 3 hodinách.
800 ppm 	Nevolnost, závratě a křeče do 45 minut.
Bezvědomí do 2 hodin. Smrt během 2-3 hodin.
1600 ppm	Nevolnost, závratě a křeče do 20 minut. Smrt během
1 hodiny.
6400 ppm 	Nevolnost, závratě a křeče během 1-2 minut. Smrt
během 10-15 minut.

DŮLEŽITÉ

• 	V ideálním případě se doporučuje instalace detektoru oxidu
uhelnatého do nebo poblíž každé místnosti, kde je spotřebič
spalující palivo, například plynový kotel, kotel ústředního
topení, ohřívač místnosti, bojler, vařič, gril atd.
Tento detektor musí instalovat kompetentní osoba.

•	Zajistěte, aby poplachový signál slyšeli všichni, kterým
je určen.
•

•		Pokud je detektor na stěně, musí být výš než jakékoli okno
nebo dveře, ale vždy nejméně 150 mm pod stropem. Pokud
je detektor upevněn na stropě, musí být nejméně 300 mm
od nejbližší stěny.

• 		Pokud je místnost rozdělena příčkou, musí být detektor
ve stejné části místnosti jako je možný zdroj CO.

Detektor nesmí být použit, pokud je signalizována porucha.

•	Pokud máte podezření na otravu oxidem uhelnatým,
kontaktujte lékaře.
•	Pokud potřebujete další údaje, které nejsou uvedeny v tomto
návodu, kontaktujte Honeywell.
Toto balení obsahuje: Jeden detektor
			
Jednu instalační sadu
			
Jeden návod k použití

LIKVIDACE
Po skončení životnosti detektor zlikvidujte v souladu s místními
předpisy.

PROHLÁŠENÍ SMĚRNICE O BATERIÍCH
Megjegyzés:
Noha mindent megtettünk ezen kiadvány
hitelességének érdekében, a hibákért
vagy kihagyásokért nem áll módunkban
felelősséget vállalni. Bizonyos adatok
megváltozhatnak, csakúgy mint a vonatkozó jogszabályok, ezért kifejezetten
javasoljuk, hogy szerezze be a legfrissebb
vonatkozó jogszabályokat, szabványokat
és útmutatásokat. Ez a kiadvány nem abból
a célból készült, hogy szerződés alapjául
szolgáljon.
I56-3495-020
MAN0877_Issue 3_11/10_HU
© 2010 Honeywell Analytics

Z bezpečnostních důvodů je zařízení H450EN
utěsněnou jednotkou a baterie není vyměnitelná.
V případě jakýchkoli problémů s bezpečnou
likvidací jednotky/baterie po skončení životnosti
jednotky prosím kontaktujte vaše místní recyklační
centrum nebo linku podpory Honeywell uvedenou
v tomto návodu.

V ideálním případě by měl být detektor v každé místnosti, kde
je spotřebič paliva. Pokud je ale instalováno více spotřebičů
a nemůžete instalovat odpovídající počet detektorů, uvažujte
o umístění detektorů na následujících místech:
•	Pokud je spotřebič paliva v místnosti, kde se spí, umístěte
do ní detektor.
•	Detektor je vhodný v každé místnosti, kde je spotřebič bez
komínu nebo kouřovodu.
•	Pokud je spotřebič paliva v místnosti, kde často pobýváte,
jako je obývací pokoj, umístěte do ní detektor.
•	V místnostech, kde se spí, musí být detektor umístěn co
nejdále od spotřebiče paliva a co nejblíže k místu, kde se spí.
•	V případě místností, kde obvykle nepobýváte, jako je kotelna,
musí být přístroj umístěn u vchodu zvenčí, abyste jej zaslechli.

INSTALACE DETEKTORU
Detektor lze volně postavit nebo upevnit na stěnu pomocí
dodávaného montážního materiálu.

INSTALACE NA STĚNU

Vyberte vhodné místo k instalaci detektoru (viz. „Kam detektor
umístit” a „Kam detektor neumísťovat”).

2. Detektory umístěné v místnosti, kde se spí a v místnosti
vzdálené od spotřebiče paliva

KAM DETEKTOR NEUMÍSŤOVAT

hřebík
stěna
RawplugTM
5 mm

stěna

Detektor neumisťujte na následující místa:

Možnost 1 Speciální montážní
podložka s hřebíkem (součást
dodávky)
Prostrčte hřebík montážní podložkou.
Kladívkem opatrně zatlučte hřebík do
stěny, přitom nesmíte do stěny přes
montážní podložku tlouci příliš velkou
silou.

montážní podložka

• 		V místnostech se šikmým stropem musí být detektor umístěn
ve vyšší části místnosti.

• 		 Detektory musí být umístěny v blízkosti dýchacích otvorů
		 spících osob.

•	Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním paliv,
například dřeva, dřevěného uhlí, uhlí, topného oleje, parafínu,
benzínu, zemního plynu, propanu, butanu, atd.

•

UMÍSTĚNÍ DETEKTORU

KAM DETEKTOR UMÍSTIT

1. Detektory umístěné v místnosti se spotřebičem paliva

Možnost 2 Vrut a hmoždinka
(není součástí dodávky)
Pokud je stěna příliš tvrdá a nelze
použít montážní kolík, použijte šroub
s kulatou hlavou č. 4 a RawplugTM.

vrut

Po aktivaci a otestování (viz. „Zapnutí detektoru”) lze detektor
zavěsit na zeď.

• 		 Mimo budovu.
• 		 Do skříně na nádobí nebo pod ni.
• 		 V mokrém nebo výrazně vlhkém prostoru, např. koupelna.
• 		 Přímo nad výlevku nebo sporák.
• 		K oknu nebo dveřím, kde na detektor bude působit průvan,
například u odsávání nebo větrání.
• 		Místa, kde záclony nebo nábytek brání proudění vzduchu
kolem detektoru.
• 		Na místa, kde nečistoty nebo prach mohou ucpat snímač
a zabránit jeho funkci.

ZAPNUTÍ DETEKTORU
Přístroj aktivujte vytažením aktivačního pásku na boku přístroje.
Zelená a červená kontrolka krátce bliknou a bzučák krátce pípne.
Stiskněte a přidržte tlačítko Test na 5 sekund a zkontrolujte, zda
blikne červená kontrolka a pípne bzučák.
Detektor je nyní zapnut a připraven k použití.

• 		Na místa, kde teplota klesá pod -10 ˚C nebo roste nad 40 ˚C.
• 		Na místa, kde hrozí převrácení nebo poškození přístroje nebo
jeho odstranění.
• 		Přístroj nenatírejte a zamezte ucpání vstupních otvorů oxidu
uhelnatého nečistotami, mazivem nebo jinými látkami.
Aktivujte
vytažením pásky

1. Vadný nebo nesprávně udržovaný spotřebič.
2. Částečně nebo úplně ucpaný komín.
3. Nedostatečně větraná místnost.

Másodpercenként
5 jelzés

MEGJEGYZÉS: A némítás funkció 350 ppm-es szénmonoxid koncentráció felett
nem működik. A 350 ppm-es koncentráció alatt a némítás funkció csak egyszer
használható, értsd: csak egyszer (5 perces időtartamra) némíthatja el a vészjelzőt.

VÝSTRAHA

Oxid uhelnatý (CO) je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při
spalování paliv. Je neviditelný, bez zápachu a proto jen velmi
obtížně zjistitelný lidskými smysly. Prvními příznaky přítomnosti
CO ve vzduchu je obvykle bolest hlavy a nevolnost. Za normálních
provozních podmínek v místnostech s dobře instalovanými
spotřebiči paliv a s dobrým větráním zůstává koncentrace oxidu
uhelnatého pod nebezpečnou úrovní. Nebezpečná koncentrace
oxidu uhelnatého může vzniknout v důsledku jedné či více
podmínek:

A készülék ezzel készen áll a használatra.

200 ppm	Mírná bolest hlavy, únava, závrať, nevolnost
po 2-3 hodinách.

• 		 Detektor musí být ve vzdálenosti 1 m až 3 m od možného
		 zdroje CO.

Tento detektor oxidu uhelnatého je určen jen k použití
v místnostech. Nevystavujte jej dešti nebo vlhkosti. Chraňte
jej před pády a nárazy. Přístroj neotvírejte a neupravujte,
hrozí porucha.

CO JE TO OXID UHELNATÝ

Nyomja meg a teszt gombot és tartsa azt lenyomva 5 másodpercig ellenőrizve, hogy a piros lámpa villog-e és a jelzőhang
megszólal-e.

A VÉSZJELZŐ MŰKÖDÉSE

Detektor oxidu uhelnatého
Návod k použití I56-3495-002
EN50291:2001

Přístroj je vhodný k použití v okolí míst, kde se vaří a topí
spalováním paliv jako je dřevo, dřevěné uhlí, uhlí, koks, olej,
benzín, plyn atd.

A készülék aktiválásához húzza ki a készülék oldalán található
aktiválószalagot. A zöld és a piros lámpa rövid ideig villog és a
készülék egy rövid jelzőhangot ad.

• 		 Oda, ahol az könnyen feldőlhet, megsérülhet vagy ahonnan
		 észrevétlenül eltávolíthatják.

Állapotjelző
fény

• 	Náhradou vhodného servisu spotřebičů paliv ani pravidelného
vymetání komínů.

A készüléket önállóan és a biztosított rögzítő eszközök
segítségével is el lehet helyezni.

• 		 Épületen kívül.
• 		 Szekrénybe vagy az alá.

•	Náhradou detektoru kouře nebo detektoru hořlavých plynů.

A VÉSZJELZŐ KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

TELEPÍTÉS A FALRA

Oxid uhelnatý se váže na červené krevní barvivo (hemoglobin)
a snižuje množství kyslíku přenášeného krví.

Tento detektor oxidu uhelnatého NENÍ:

Ha a fűtőberendezést olyan helyiségben használják, amelyet
ritkán használnak, például a kazánházban, akkor a készüléket
a helyiségen kívül kell elhelyezni, hogy a hangját könnyebben
meg lehessen hallani.

HOVA NE HELYEZZE A VÉSZJELZŐ KÉSZÜLÉK
Ne helyezze a készüléket a következő helyekre:

TENTO detektor oxidu uhelnatého NEMUSÍ
OCHRÁNIT OSOBY, KTERÉ JSOU ZVLÁŠŤ OHROŽENY
PŮSOBENÍM oxidu uhelnatého NAPŘÍKLAD
Z DŮVODU VĚKU, TĚHOTENSTVÍ NEBO ZDRAVOTNÍHO
STAVU. POKUD SI NEJSTE JISTI, OBRAŤTE SE NA
LÉKAŘE.

Ha olyan helyiségben is van fűtőberendezés, amelyikben az
emberek jelentős időt töltenek, például a nappaliban/váróban,
akkor a készüléket ebben a helyiségben kell elhelyezni.

• 		Ha a mennyezet lejt, akkor a készüléket a helyiség magasabb
részében kell elhelyezni.
2.	A hálószobában és a tüzelőanyagos fűtőberendezéstől
távoli helyiségben elhelyezett készülékek

UPOZORNĚNÍ

A készüléket abban a helyiségben kell elhelyezni, amelyikben
füstcső nélküli vagy nyitott tűzhely található.

Az aktiváláshoz
húzza ki a szalagot

SZÉNMONOXID VÉSZJELZŐ TESZTELÉSE
A készüléket havonta egyszer kell tesztelni a készülék elején
található teszt gomb 5 másodpercig történő lenyomásával, ami
ellenőrzi az elektrokémiai cella, az elektronika és a hangjelzés
működését. Ha a készülék megfelelően működik, akkor a zöld fény
folyamatosan világító állapotban marad, a piros fény pedig villogni
kezd, és a riasztó hangjelzés megszólal. Hiba esetén a készülék
percenként egyszer látható és hallható jeleket ad. Ezeket a jeleket
bármikor elő lehet idézni a tesztgomb megnyomásával.

•		
		
		
		

DŮSLEDKY OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM
PŘED POUŽITÍM DETEKTORU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE
TENTO NÁVOD A SEZNAMTE SE S JEHO OBSAHEM.
NÁVOD USCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ
K BUDOUCÍMU NAHLÉDNUTÍ.
ZVLÁŠTNÍ POZORNOST JE NUTNO VĚNOVAT
BEZPEČNOSTNÍM UPOZORNĚNÍM. TENTO NÁVOD
PŘEDEJTE DALŠÍMU UŽIVATELI SPOLU S DETEKTOREM.

Ideális esetben minden olyan helységben kell vészjelzőt használni,
ahol tüzelőanyaggal működő fűtőberendezés található. Abban ez
esetben, ha több fűtőberendezést használnak, mint amennyi a
riasztók száma, akkor vegye figyelembe a következő tanácsokat a
legjobb elhelyezés kiválasztásához:

12622

Szénmonoxid vészjelző készülék
Felhasználói kézikönyv I56-3495-020
EN50291:2001

VÉSZJELZŐ KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
1.	A tüzelőanyagos fűtőberendezésekkel egy helyiségbe
helyezett készülék

Návod k obsluze H450EN

MELY HELYISÉGEKBE KELL VÉSZJELZŐT HELYEZNI

FUNKCE DETEKTORU

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Kontrolka
stavu

Normální provoz
Pokud není zjištěn oxid uhelnatý, zelená kontrolka napájení blikne přibližně jednou
za minutu.
Při běžném používání detektor přibližně jednou za minutu provede vnitřní test.

Červená
poplachová
kontrolka

Bzučák

Zelená

Poplachový stav
Pokud je detekován oxid uhelnatý, detektor trvale signalizuje poplach. Bliká
červená poplachová kontrolka a bzučák zní přibližně 5 krát za sekundu.

1 zelené
bliknutí
za minutu
5 pípnutí
za vteřinu

Pokud poplachový stav trvá 30 minut, detektor signalizuje poplach jednou
za minutu.

5 pípnutí
po 1 vteřině
za minutu

Poplachový signál
Poplach detektoru oxidu uhelnatého lze odlišit od poplachu detektoru kouře, protože
vysílá Morseovkou signál C.O. (5x za sekundu).
Umlčení
V případě potřeby lze bzučák na 5 minut umlčet stiskem tlačítka „Test”.
I nadále bliká červená poplachová kontrolka 5 krát za sekundu.

5 bliknutí
za vteřinu

Pokud je i po 5 minutách umlčení přítomen oxid uhelnatý, bzučák se znovu rozezní.

5 pípnutí
za vteřinu

POZNÁMKA: Umlčení není možné, pokud je koncentrace oxidu uhelnatého vyšší
než 350 ppm. Při koncentraci nižší než 350 ppm funguje umlčení jen jednou,
tj. bzučák lze umlčet jen jednou na 5 minut.

Návrat do klidového stavu
Po rozptýlení oxidu uhelnatého bzučák přestane pískat. Stavová kontrolka opět blikne
zeleně přibližně jednou za minutu.
Poruchový stav
Při zjištění poruchy bzučák pípne 2 krát každou minutu. Detektor je nutno vyměnit.
Upozornění na závadu baterie/konec životnosti baterie
Bzučák krátce pípne 1 krát každou minutu.
POZNÁMKA: Při normálním použití vydrží baterie až 7 roku. Životnost baterie se ale
zkrátí, pokud dojde k závadě baterie nebo pokud je detektor dlouhodobě v poplachu.
Pokud se objeví upozornění na závadu baterie, obraťte se na dodavatele.

CO DĚLAT POKUD ZNÍ BZUČÁK
Pokud je detektor v poplachovém stavu, postupujte takto:
• 		Otevřete všechny dveře a okna, aby se prostor vyvětral a oxid
uhelnatý se rozptýlil.
• 		Pokud možno vypněte všechny palivové spotřebiče
a přestaňte je používat.
• 		 Vyvětrejte prostor otevřenými dveřmi a okny.

• 		Zavolejte dodavateli paliva nebo plynu na nouzovou linku
a vysvětlete problém. Telefonní číslo mějte připraveno na
místě, kde nezapadne.

• 		 Nevracejte se do prostor, dokud poplachový stav neskončí.

• 		Každý, kdo má příznaky otravy oxidem uhelnatým, například
bolest hlavy, nevolnost atd., potřebuje okamžitou pomoc
lékaře. Uveďte přitom, že je podezření na otravu oxidem
uhelnatým.
• 		Nepoužívejte spotřebiče, které spalují palivo, dokud nebyly
prověřeny a schváleny do provozu osobou, která je k tomu
oprávněna dle národních předpisů.

Zelená

1 zelené
bliknutí
za minutu

Žlutá

2 pípnutí
za minutu
a bliknutí
žlutě

Žlutá

1 pípnutí
za minutu
a bliknutí
žlutě

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tento výrobek je ve shodě s evropskou směrnicí 2006/95/ES
pro zařízení pro nízké napětí a směrnicí 2004/108/ES
o elektromagnetické kompatibilitě. Plné znění prohlášení o shodě
vydané výrobcem naleznete na následující webové stránce:
www.honeywellanalytics.com

Tento detektor oxidu uhelnatého je navržen tak, aby upozornil
na možné nebezpečné hromadění oxidu uhelnatého. Není určen
k řešení problému s oxidem uhelnatým ani k nalezení zdroje
oxidu uhelnatého. Honeywell není povinna zaplatit vyšetřování
přítomnosti oxidu uhelnatého ani volání servisu zahájené na
základě signalizace poplachu.

ZÁRUKA

Na nový detektor oxidu uhelnatého poskytujeme záruku po
dobu šesti let od zakoupení anebo do lhůty uvedené na přední
straně přístroje, podle toho, co nastane dříve - záruka platí jen
při běžném užívání a zajištění údržby a pokrývá jen náklady
na vady materiálu a zpracování.
V uvedené lhůtě dle vlastního rozhodnutí opravíme nebo
vyměníme libovolnou součást detektoru oxidu uhelnatého,
která vykáže vadu materiálu nebo zpracování, za podmínky
běžného používání a zajištění údržby. Nejsme ale povinni
opravit nebo vyměnit detektory, které jsou poškozeny,
zanedbány, nerozumně použity nebo byly upravovány,
rozebírány nebo do nich bylo zasahováno. V případě zjištění
problému s detektorem se obraťte na dodavatele.
Pokud máte další problémy, kontaktujte linku podpory
Honeywell Analytics na čísle +44 (0) 1202 645577. Pokud
je nutné detektor vrátit, zašlete jej ve vhodném obalu spolu
s dokladem o zakoupení na adresu
CO Returns, Honeywell Analytics, 4 Stinsford Road,
Nuffield Industrial Estate, Poole, BH17 0RZ.
Přiložte popis problému s detektorem oxidu uhelnatého.
Tato záruka neovlivňuje vaše zákonná práva.

Zaregistrujte detektor na
www.sfdetection.com
Více informací naleznete na
www.honeywellanalytics.com
Kontakt na:
Evropa, Střední Východ, Afrika a Indie
Life Safety Distribution AG
Weiherallee 11a
CH-8610 Uster
Switzerland
Tel: +41(0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
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Felhasználói kézikönyv H450EN

A SZÉNMONOXID MÉRGEZÉS TÜNETEI ÉS HATÁSAI
ALAPOSAN OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET
ÉS ÉRTELMEZZE ANNAK TARTALMÁT MIELŐTT A
RIASZTÓESZKÖZT HASZNÁLNÁ. ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET
EGY BIZTONSÁGOS HELYEN, HOGY AZT KÉSŐBB IS
HASZNÁLHASSA REFERENCIAKÉNT. KÜLÖNÖSKÉPPEN
A BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKRE FIGYELJEN ODA.
ADJA ÁT A KÉZIKÖNYVET A RIASZTÓESZKÖZ KÖVETKEZŐ
FELHASZNÁLÓJÁNAK.
FIGYELMEZTETÉS
EZ A SZÉNMONOXID VÉSZJELZŐESZKÖZ NEM VÉDI AZOKAT
A SZEMÉLYEKET A SZÉNMONOXIDDAL KAPCSOLATOS
KOCKÁZATOK ELLEN, AKIK A KORUK, TERHESSÉGÜK
VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTUK MIATT NAGYOBB
KOCKÁZATNAK VANNAK KITÉVE. BÁRMELY KÉTELY ESETÉN
KÉRJEN TANÁCSOT A HÁZIORVOSÁTÓL.

A szénmonoxid megköti a vér hemoglobinját, és így csökkenti a
testben keringtetett oxigén mennyiségét.
200 ppm
		

Kisebb fejfájások, fáradtság, szédülés, hányinger
2-3 óra múlva.

400 ppm
		

Fejfájás a homlok környékén 1-2 óra múlva, 		
életveszély 3 óra múlva.

800 ppm
		

Szédülés, hányinger és görcsök 45 percen belül.		
Eszméletvesztés 2 órán belül. Halál 2-3 órán belül.

1600 ppm
		

Fejfájás, szédülés és hányinger 20 percen belül. Halál
1 órán belül.

6400 ppm
		

Fejfájás, szédülés és hányinger 1-2 percen belül. 		
Halál 10-15 percen belül.

Ez a szénmonoxid riasztó készülék NEM:
Helyettesíti a füstdetektort vagy az éghető gázok detektorát.

•

Helyettesíti a tüzelőanyagos fűtőberendezések rendes
karbantartását vagy a kéményseprést.

•

Csak alkalmanként használandó vagy hordozható
berendezésként a tüzelőanyagos fűtőberendezések vagy
kémények üzemanyag-folyásainak detektálására.

•

BEVEZETÉS

PirosKöszönjük, hogy ezt a vészjelző
Állapot jelzőfény
készülék választotta. A terméket Teszt- jelzőfény Zöld=Rendben
a szénmonoxid jelenlétének
gomb
Sárga=Hiba
jelzésére terveztük. A kézikönyv
Sziréna
tartalmazza a szén-monoxid
vészjelző telepítéséhez, elhelyeGázérzékelő
zéséhez szükséges információkat.
nyílása
A készülék megfelelő működését
az állapotjelző fény kb. 1 perces
időközökkel, zöld színnel történő
fel-fel villanása jelzi.
Ha hiba következik be, akkor
a fel-fel villanó fény színe sárgára vált és a villogást hangjelzés
kíséri. Szénmonoxid jelenléte esetén piros figyelmeztető fény villog
folyamatosan, és megszólal a vészjelző hang. A készülék olyan
helyeken használható, ahol tüzelőanyagot, pl. fát, faszenet, szenet,
kokszot, olajat, benzint, gázt, stb. használnak a főzéshez vagy a
fűtéshez.

SZÉNMONOXID DEFINÍCIÓJA

A szénmonoxid (CO) egy nagyon mérgező gáz, amely a
tüzelőanyagok égése során keletkezik. A gáz színtelen, szagtalan
és ezért jelenléte az emberi érzékszervekkel csak nagyon nehezen
mutatható ki. A CO belégzésének első tünetei rendszerint a
fejfájás és a hányinger. Normál körülmények között a rendszeresen
karbantartott tüzelőanyagos fűtőberendezést használó és jól
szellőző helyiségekben a fűtőberendezés által a helyiségbe
bocsátott szénmonoxid szintje alacsony és nem veszélyes.
A szénmonoxid szintje akkor növekedhet veszélyes szintre, ha a
következő körülmények egyike vagy azok közül több jelentkezik:
1. A fűtőberendezés hibás vagy azt rosszul tartották karban.
2. A füstcső részlegesen vagy teljesen eltömődött.
3. A helyiség nem rendelkezik megfelelő szellőzéssel.

LEGYEN ÓVATOS
Ezt a szénmonoxid vészjelzőt beltéri használatra terveztük.
Védje az esőtől és a nedvességtől. Ne üsse meg vagy ejtse le
a készüléket. Ne nyissa ki és ne próbálja azt bármely módon
módosítani, mert ez a készülék hibás
működéséhez vezet.
A vészjelző készülék nem védheti meg a szénmonoxiddal
kapcsolatos kockázatok ellen, ha az elem lemerült.
FONTOS
•	A szénmonoxid a fa, a szén, a faszén, a fűtőolaj, a parafin, a
benzin,a földgáz, a propán, a bután, stb. anyagok tökéletlen
elégése során keletkezik.
•	Ideális esetben javasoljuk, hogy a szénmonoxid riasztót
helyezze el közel ahhoz a helyiséghez ahol a tüzelőanyag
ég, ill. minden olyan helyiségben, ahol van tüzelőanyagos
fűtőberendezés, pl. gázégő, központi fűtés kazánja, szobai
melegítő eszköz, vízmelegítő, tűzhely, grill, stb.
•	A riasztóeszközt csak hozzá értő személy helyezheti el.
•	Győződjön meg arról, hogy a hangosvészjelzés minden
érintett személy által jól hallható.
•	A terméket tilos használni, ha az hibajelzést adott.
•	Kérjen orvosi segítséget, ha azt feltételezi, hogy a család/
•	háztartás valamelyik tagja szénmonoxid mérgezést kapott.
•	Ha olyan további részletekre lenne szüksége, amelyet a
kézikönyv nem tartalmaz, akkor lépjen kapcsolatba Honeywell
Szabályozástechnikai kft-vel.
A csomag tartalma:
			
			

Egy készülék
Egy rögzítő készlet
Egy felhasználói kézikönyv

MŰSZAKI ADATOK
Modell:

H450EN

Detektált gáz:

Detektálás elve:

Szénmonoxid

Elektro-kémiai alapú cella

Riasztás módja:	Piros villogó lámpa és hangos
riasztás
Riasztási szintek:

Üzemi hőmérséklet:

50 ppm 60 és 90 perc között
100 ppm 10 és 40 perc között
300 ppm 3 percen belül
-10˚C ... 40˚C

Nedvességtartalom:	30 ... 90% (relatív páratartalom,
nem lecsapódó)

Élesedés az első
bekapcsolás után:

Azonnal

Elem élettartama
riasztás esetén:

min. 5 nap

Súly:

Kb. 110 g

Rendes működés élettartama: max. 7 év

Méretek:

110 mm x 76 mm x 34 mm

A VÉSZJELZŐ GONDOZÁSA ÉS KARBANTARTÁSA
A szénmonoxid vészjelzőt gyárilag kalibráltuk és azt nem kell
karbantartani. Csak alkalmanként le kell törölni a külsejét egy
tiszta ronggyal. Győződjön meg arról, hogy a készülék elején
található nyílásokat nem fedi-e por vagy más szennyeződés.
NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZEREKET, FEHÉRÍTŐKET VAGY
FÉNYEZŐSZEREKET.

A KÉSZÜLÉK HASZNOS ÉLETTARTAMÁNAK VÉGE

A készülék rendes használat mellett max. 7 és fél évig működik.
A készüléket ki kell cserélni, ha alacsony elemtöltöttségi szintre
figyelmeztető jelzés (percenként 1 jelzőhang vagy hibajelző
hang [percenként 2 jelzés] és a sárga színű állapotjelző fény
villogása) tapasztalható.
Ajánlatos a készüléket az előlapon feltüntetett dátum elérkezésével kicserélni.

LESELEJTEZÉS
Ha a készülék elérte a hasznos élettartama végét, akkor selejtezze azt le a helyi előírásoknak megfelelően.
AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT
Biztonsági okokból a H450EN egy zárt egység, és
az akkumulátor nem cserélhető benne. A termék
élettartamának lejártával, amennyiben bármilyen
aggálya van a készülék/akkumulátor biztonságos
elhelyezésével kapcsolatban, kérjük vegye fel a
kapcsolatot egy helyi újrahasznosítási központtal
vagy az ebben az útmutatóban is feltüntetett
Honeywell helpline szolgáltatással.

Ha a készüléket a falra rögzíti, akkor az legyen magasabban
az ablak és az ajtó magasságánál, de legalább 150 mm-rel a
mennyezet alatt. Ha a készüléket a mennyezetre rögzítik,
akkor az legyen min. 300 mm-re minden egyes faltól.

• 		A készüléket a potenciális forrástól 1 ... 3 méterre kell
elhelyezni.
• 		Ha a helyiségben válaszfal vagy más térelválasztó is található,
akkor a készüléket a potenciális forrással azonos részben kell
elhelyezni.

•
•
•
•
•

Ha olyan helyiségben is van fűtőberendezés, amelyikben
emberek alszanak, akkor a készüléket ebben a helyiségben
kell elhelyezni.

• 		 A készülékeket a helyiség azon részén kell elhelyezni, ahol
		 a helyiségben tartózkodók levegőt vesznek.

A hálószobában a készüléket a lehető legtávolabb kell 		
elhelyezni a fűtőberendezéstől és a lehető legközelebb
oda, ahol az emberek alszanak.

• 		 Közvetlenül a mosogató vagy tűzhely alá.
• 		 Ablak vagy ajtó közelébe vagy olyan helyre, ahol a légáramlat
		 (huzat) azt befolyásolhatja, pl. a beszívó vagy elszívó
		 ventilátor/légtechnikai nyílás közelébe.
• 		 Ahol a levegő áramlását valami, pl. függöny vagy bútor
		 akadályozhatná.
• 		 Ahol a por vagy egyéb szennyeződés összegyűlhet és 		
		 elszennyezheti az érzékelőt, megakadályozva annak 		
		 működését.
• 		 Olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet -10˚C alá süllyedhet 		
		 vagy 40˚C fölé emelkedhet.

• 	Určen k občasnému používání nebo jako přenosný detektor
úniku produktů spalování ze spotřebičů paliv nebo komínů.

Keresse meg a készülék elhelyezéséhez megfelelő helyet (lásd
„A vészjelző készülék elhelyezése” és a „Hova nem szabad
helyezni a vészjelzőkészüléket” c. részeket ezzel kapcsolat-ban).

1. lehetőség: A speciális rögzítő
alátét és szeg használata
(a csomag tartalmazza ezeket)
Helyezze a rögzítő alátétet a szegre.
Egy kalapács segítségével óvatosan
verje be a szeget a falba, figyelve arra,
hogy a rögzítő alátét ne szoruljon neki
túl szorosan a falnak.

rögzítő alátét

fal
RawplugTM

fal

• 		 Nedves vagy nagy páratartalmú környezetbe, pl. fürdőszobába.

rögzítő szeg
5 mm

2. lehetőség: Csavar és tipli
használata (a csomag nem
tartalmazza)
Ha a fal anyaga túl kemény ahhoz,
hogy a rögzítőszeget alkalmazza, akkor
használjon 4-es félgömbfejű csavart és
RawplugTM dübelt.

csavar

A készülék aktiválása és tesztelése után (lásd „A vészjelzőkészülék használata” c. részt a készüléket rögzítheti a falra a szeg
és a készülék hátoldalán kialakított furatok segítségével, melyeket
(két helyen) körvonallakkal jelöltünk meg.

A VÉSZJELZŐ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

• 		 Ne fesse le a készüléket, illetve ne hagyja, hogy a CO-gáz
		 bemeneti nyílásait piszok, zsír vagy egyéb anyag zárja el.

Rendes működés
Ha a termék nem észlel szénmonoxidot, akkor a zöld tápforrás lámpa percenként
egyszer fog felvillanni.
A rendes működés során a készülék 5 percenként teszteli saját magát.

Zöld

Piros
riasztó
lámpa

Sziréna

Percenként
1 zöld
felvillanás

Vészjelzés
Ha a készülék szénmonoxidot észlel, akkor folyamatosan jelez. A piros lámpa
villogni fog és a jelzőhang kb. másodpercenként ötször szólal meg.

Másodpercenként
5 jelzés

A készülék 30 percig folyamatosan jelez, utána percenként egyszer ad vészjelzést.

Másodpercenként
5 jelzés

A jelzés
A szénmonoxid vészjelző hangja megkülönböztethető a füstdetektor riasztók
hangjaitól, mert az a C.O. betűket morzézza jelzőhangként (percenként ötször).

Némítás funkció
Szükség esetén a hangos vészjelzés 5 percre elnémítható, ehhez nyomja meg a
‘Test’ (Teszt) feliratú gombot A piros lámpa ekkor is villogni fog másodpercenként
ötször.

Másodpercenként
5 jelzés

Ha a szénmonoxid szintje az 5 perces elnémítás után sem csökkent, akkor újra
megszólal a vészjelző.

Visszatérés a rendes működéshez
Ha a szénmonoxid koncentrációja csökken, akkor a vészjelző elhallgat.
Az állapotjelző fény újra percenként 1 zöld felvillanással jelez.

Hiba jelzés
Ha a készülék hibát észlel, akkor a készülék percenként kétszer rövid, hibát jelző
hangot ad. Ilyen esetben a készüléket le kell cserélni.
Hibás elem figyelmeztetés/az elem lemerült
A készülék percenként egy rövid, jelző hangot ad.
MEGJEGYZÉS: Rendes használat mellett az elemek kb. 7 és fél évig működnek. Ennek ellenére az elemek élettartamát az elemek hibái csökkentik, ill. azok
élettartama csökken a hosszabb jelzés(ek) miatt. Ha a készülék hibás elem
figyelmeztetést ad, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

TEENDŐK VÉSZJELZÉS ESETÉN
Ha a készülék vészjelzést ad, akkor tegye a következőket:
• 		Nyissa ki az összes ajtót és ablakot, hogy a helyiséget
alaposan kiszellőztesse és a szénmonoxid szintet csökkentse.
•		 Ha lehetséges, akkor kapcsolja le az összes fűtőberendezést
		 és ne használja őket.
• 		 Hagyja el az épületet és hagyja nyitva az ajtókat és az
		 ablakokat.
•		 Hívja a gázszerelőt vagy az egyéb tüzelőanyagos fűtőkészü		 lék beszállítóját a vészhelyzeti telefonszámukon és ismertesse
		 a problémát. Tartsa a telefonszámot könnyen elérhető helyen.
• 		 Ne lépjen be az épületbe, amíg a riasztás szól.
• 		
		
		
		

Kérjen azonnal orvosi segítséget azokhoz, akiknél a szén 		
monoxid mérgezés tünetei jelentkeznek, pl. fejfájás, hányinger,
stb. és tájékoztassa az orvost, hogy feltételezhetőleg szén 		
monoxid mérgezésről van szó.

• 		
		
		
		

Ne használja a tüzelőanyagos fűtőkészülékeket addig,
amíg azokat nem ellenőrizte egy a nemzeti szabvány által
jóváhagyott kompetens szakember és nem engedélyezte azok
használatát.

Zöld

Percenként
1 zöld
felvillanás

Sárga

Percenként
2 jelzés
és sárga
fény villog

Sárga

Percenként
2 jelzés
és sárga
fény villog

MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT
A jelen termék megfelel az Európai Unió alacsony feszültségre
vonatkozó, 2006/95/EK jelű, és elektromágneses megfelelőségre vonatkozó, 2004/108/EK jelű irányelvének. A gyártó
megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege megtalálható a
következő webhelyen:
www.honeywellanalytics.com

Detektor nechrání před rizikem otravy oxidem
uhelnatým, pokud se vybije baterie.

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili
Červená
Kontrolka stavu:
tento detektor, který je navržen Tlačítko kontrolka
Zelená = Ok
alarmu
Test
k detekci přítomnosti oxidu
Žlutá = Chyba
uhelnatého. Tento návod
Bzučák
obsahuje informace o instalaci
a používání detektoru oxidu
Vstup
uhelnatého.
plynu

Stavová kontrolka bliká
zeleně přibližně v minutových
intervalech a signalizuje tak,
že přístroj správně funguje.
V případě poruchy se změní na žluté blikání synchronizované
s pípnutím. Pokud je přítomen oxid uhelnatý, trvale bliká červená
kontrolka alarmu a zní bzučák.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

TESTOVÁNÍ DETEKTORU

A szénmonoxid vészjelzőt arra terveztük, hogy időben figyelmeztesse Önt, ha a veszélyes szénmonoxid gáz koncentrációja
megnövekedne. A termék rendeltetése alapján nem alkalmas a
szénmonoxid problémák elhárítására, sem a szénmonoxid források
beazonosítására. A Honeywell semmilyen körül-mények között
sem vállal anyagi felelősséget olyan szén-monoxid vizsgálattal
kapcsolatban vagy olyan szervízhívással kapcsolatban, amelyet a
jelzés alapján kezdeményeztek.

Přístroj je nutno jednou měsíčně testovat stiskem a přidržením
tlačítka na předním panelu po dobu 5 sekund, tím se testuje
galvanický článek, elektronika a akustický alarm. Pokud přístroj
funguje, bude svítit zelená kontrolka, blikat červená kontrolka
a znít alarm. V případě poruchy přístroj vydává vizuální a
akustické signály jednou za minutu. Tyto signály lze kdykoli spustit
stisknutím tlačítka test.

GARANCIA

Az új szénmonoxid vészjelzőre hat év garanciát nyújtunk a
vásárlás pillanatától kezdve, ill. a készülék előlapján található
lejárati időpontig - a két időpont közül a korábban bekövetkezőt
kell figyelembe venni - rendes használat és karbantartás mellett
a termék anyag- és gyártási hibáira. Ez alatt az időtartam alatt
a szénmonoxid vészjelző rendes használata és karbantartása
mellett meghibásodott anyag vagy gyártási hibás alkatrészeket a
saját döntésünk alapján kicseréljük vagy megjavítjuk. Semmilyen
körülmények között nem vállalunk felelősséget azon hibák miatt,
amelyeket sérülés, hanyagság, rendeltetésellenes használat,
bármely módosítás okozott, illetve ha azt tapasztaljuk, hogy
a terméket megpróbálták szétszerelni. Ha bármely probléma
merülne fel detektorral kapcsolatban, akkor kérjük, lépjen
kapcsolatba a forgalmazóval.

SPECIFIKACE
Model:

H450EN

Princip detekce:

Elektrochemická komůrka

Detekovaný plyn:

50 ppm po dobu 60 až 90 minut

100 ppm po dobu 10 až 40 minut
300 ppm méně než 3 minuty

Provozní teplota:

-10 ˚C až 40 ˚C

Rozmezí vlhkosti:

Doba zahřátí po prvním
zapnutí:

Rozměry:

Tudjon meg többet
www.honeywellanalytics.com

Hmotnost:

Írjon nekünk:
Magyarországon forgalomba hozza
Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
1139 Budapest Petneházy u. 2-4.
Tel: +36 1 451 4300
Fax: +36 1 451 4343
evc.hungary@honeywell.com
www.honeywell.hu

30 až 90% RV bez kondenzace
Okamžitě
Až 7 roku
Nejméně 5 dnů

110 mm x 76 mm x 34 mm
Přibližně 110 g

ÚDRŽBA DETEKTORU
Detektor oxidu uhelnatého je z výroby předkalibrován
a nevyžaduje žádnou údržbu kromě občasného čištění
vnějšího krytu čistým hadříkem. Zajistěte, aby nebyly otvory na
přední straně přístroje zaneseny prachem nebo nečistotami.
NEPOUŽÍVEJTE ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, BĚLIDLO
A LEŠTĚNKU.

Európa, Közel-Kelet, Afrika és India
Life Safety Distribution AG
Weiherallee 11a
CH-8610 Uster
Switzerland
Tel: +41(0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

KONEC ŽIVOTNOSTI DETEKTORU
Při normálním používání vydrží detektor fungovat až 7 roku.
Přístroj je nutno vyměnit, pokud zní signál nízké kapacity baterie
(1 pípnutí za minutu) nebo signál závady (2 pípnutí za minutu)
a stavová kontrolka bliká žlutě. Je doporučeno vyměnit přístroj po
datu uvedeném na přední straně přístroje.

Amerika
Honeywell Analytics, Inc
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200
Toll free: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8208
detectgas@honeywell.com

Technikai szolgáltatások
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:
ha.us.service@honeywell.com
AP:
ha.ap.service@honeywell.com

Blikající červená kontrolka a bzučák

Poplachové úrovně:

Životnost baterie při
signalizaci poplachu:

Regisztrálja a vészjelzőt:
www.sfdetection.com

Ázsia csendes-óceáni
Honeywell Analytics Asia Pacific
#508, Kolon Science Valley (I)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea
Tel: +82 (0)2 2025 0307
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com

Oxid uhelnatý

Indikace poplachu:

Normální životnost:

www.honeywell.com

400 ppm	Bolest přední části hlavy po 1-2 hodinách, životu
nebezpečný stav po 3 hodinách.
800 ppm 	Nevolnost, závratě a křeče do 45 minut.
Bezvědomí do 2 hodin. Smrt během 2-3 hodin.
1600 ppm	Nevolnost, závratě a křeče do 20 minut. Smrt během
1 hodiny.
6400 ppm 	Nevolnost, závratě a křeče během 1-2 minut. Smrt
během 10-15 minut.

DŮLEŽITÉ

• 	V ideálním případě se doporučuje instalace detektoru oxidu
uhelnatého do nebo poblíž každé místnosti, kde je spotřebič
spalující palivo, například plynový kotel, kotel ústředního
topení, ohřívač místnosti, bojler, vařič, gril atd.
Tento detektor musí instalovat kompetentní osoba.

•	Zajistěte, aby poplachový signál slyšeli všichni, kterým
je určen.
•

•		Pokud je detektor na stěně, musí být výš než jakékoli okno
nebo dveře, ale vždy nejméně 150 mm pod stropem. Pokud
je detektor upevněn na stropě, musí být nejméně 300 mm
od nejbližší stěny.

• 		Pokud je místnost rozdělena příčkou, musí být detektor
ve stejné části místnosti jako je možný zdroj CO.

Detektor nesmí být použit, pokud je signalizována porucha.

•	Pokud máte podezření na otravu oxidem uhelnatým,
kontaktujte lékaře.
•	Pokud potřebujete další údaje, které nejsou uvedeny v tomto
návodu, kontaktujte Honeywell.
Toto balení obsahuje: Jeden detektor
			
Jednu instalační sadu
			
Jeden návod k použití

LIKVIDACE
Po skončení životnosti detektor zlikvidujte v souladu s místními
předpisy.

PROHLÁŠENÍ SMĚRNICE O BATERIÍCH
Megjegyzés:
Noha mindent megtettünk ezen kiadvány
hitelességének érdekében, a hibákért
vagy kihagyásokért nem áll módunkban
felelősséget vállalni. Bizonyos adatok
megváltozhatnak, csakúgy mint a vonatkozó jogszabályok, ezért kifejezetten
javasoljuk, hogy szerezze be a legfrissebb
vonatkozó jogszabályokat, szabványokat
és útmutatásokat. Ez a kiadvány nem abból
a célból készült, hogy szerződés alapjául
szolgáljon.
I56-3495-020
MAN0877_Issue 3_11/10_HU
© 2010 Honeywell Analytics

Z bezpečnostních důvodů je zařízení H450EN
utěsněnou jednotkou a baterie není vyměnitelná.
V případě jakýchkoli problémů s bezpečnou
likvidací jednotky/baterie po skončení životnosti
jednotky prosím kontaktujte vaše místní recyklační
centrum nebo linku podpory Honeywell uvedenou
v tomto návodu.

V ideálním případě by měl být detektor v každé místnosti, kde
je spotřebič paliva. Pokud je ale instalováno více spotřebičů
a nemůžete instalovat odpovídající počet detektorů, uvažujte
o umístění detektorů na následujících místech:
•	Pokud je spotřebič paliva v místnosti, kde se spí, umístěte
do ní detektor.
•	Detektor je vhodný v každé místnosti, kde je spotřebič bez
komínu nebo kouřovodu.
•	Pokud je spotřebič paliva v místnosti, kde často pobýváte,
jako je obývací pokoj, umístěte do ní detektor.
•	V místnostech, kde se spí, musí být detektor umístěn co
nejdále od spotřebiče paliva a co nejblíže k místu, kde se spí.
•	V případě místností, kde obvykle nepobýváte, jako je kotelna,
musí být přístroj umístěn u vchodu zvenčí, abyste jej zaslechli.

INSTALACE DETEKTORU
Detektor lze volně postavit nebo upevnit na stěnu pomocí
dodávaného montážního materiálu.

INSTALACE NA STĚNU

Vyberte vhodné místo k instalaci detektoru (viz. „Kam detektor
umístit” a „Kam detektor neumísťovat”).

2. Detektory umístěné v místnosti, kde se spí a v místnosti
vzdálené od spotřebiče paliva

KAM DETEKTOR NEUMÍSŤOVAT

hřebík
stěna
RawplugTM
5 mm

stěna

Detektor neumisťujte na následující místa:

Možnost 1 Speciální montážní
podložka s hřebíkem (součást
dodávky)
Prostrčte hřebík montážní podložkou.
Kladívkem opatrně zatlučte hřebík do
stěny, přitom nesmíte do stěny přes
montážní podložku tlouci příliš velkou
silou.

montážní podložka

• 		V místnostech se šikmým stropem musí být detektor umístěn
ve vyšší části místnosti.

• 		 Detektory musí být umístěny v blízkosti dýchacích otvorů
		 spících osob.

•	Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním paliv,
například dřeva, dřevěného uhlí, uhlí, topného oleje, parafínu,
benzínu, zemního plynu, propanu, butanu, atd.

•

UMÍSTĚNÍ DETEKTORU

KAM DETEKTOR UMÍSTIT

1. Detektory umístěné v místnosti se spotřebičem paliva

Možnost 2 Vrut a hmoždinka
(není součástí dodávky)
Pokud je stěna příliš tvrdá a nelze
použít montážní kolík, použijte šroub
s kulatou hlavou č. 4 a RawplugTM.

vrut

Po aktivaci a otestování (viz. „Zapnutí detektoru”) lze detektor
zavěsit na zeď.

• 		 Mimo budovu.
• 		 Do skříně na nádobí nebo pod ni.
• 		 V mokrém nebo výrazně vlhkém prostoru, např. koupelna.
• 		 Přímo nad výlevku nebo sporák.
• 		K oknu nebo dveřím, kde na detektor bude působit průvan,
například u odsávání nebo větrání.
• 		Místa, kde záclony nebo nábytek brání proudění vzduchu
kolem detektoru.
• 		Na místa, kde nečistoty nebo prach mohou ucpat snímač
a zabránit jeho funkci.

ZAPNUTÍ DETEKTORU
Přístroj aktivujte vytažením aktivačního pásku na boku přístroje.
Zelená a červená kontrolka krátce bliknou a bzučák krátce pípne.
Stiskněte a přidržte tlačítko Test na 5 sekund a zkontrolujte, zda
blikne červená kontrolka a pípne bzučák.
Detektor je nyní zapnut a připraven k použití.

• 		Na místa, kde teplota klesá pod -10 ˚C nebo roste nad 40 ˚C.
• 		Na místa, kde hrozí převrácení nebo poškození přístroje nebo
jeho odstranění.
• 		Přístroj nenatírejte a zamezte ucpání vstupních otvorů oxidu
uhelnatého nečistotami, mazivem nebo jinými látkami.
Aktivujte
vytažením pásky

1. Vadný nebo nesprávně udržovaný spotřebič.
2. Částečně nebo úplně ucpaný komín.
3. Nedostatečně větraná místnost.

Másodpercenként
5 jelzés

MEGJEGYZÉS: A némítás funkció 350 ppm-es szénmonoxid koncentráció felett
nem működik. A 350 ppm-es koncentráció alatt a némítás funkció csak egyszer
használható, értsd: csak egyszer (5 perces időtartamra) némíthatja el a vészjelzőt.

VÝSTRAHA

Oxid uhelnatý (CO) je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při
spalování paliv. Je neviditelný, bez zápachu a proto jen velmi
obtížně zjistitelný lidskými smysly. Prvními příznaky přítomnosti
CO ve vzduchu je obvykle bolest hlavy a nevolnost. Za normálních
provozních podmínek v místnostech s dobře instalovanými
spotřebiči paliv a s dobrým větráním zůstává koncentrace oxidu
uhelnatého pod nebezpečnou úrovní. Nebezpečná koncentrace
oxidu uhelnatého může vzniknout v důsledku jedné či více
podmínek:

A készülék ezzel készen áll a használatra.

200 ppm	Mírná bolest hlavy, únava, závrať, nevolnost
po 2-3 hodinách.

• 		 Detektor musí být ve vzdálenosti 1 m až 3 m od možného
		 zdroje CO.

Tento detektor oxidu uhelnatého je určen jen k použití
v místnostech. Nevystavujte jej dešti nebo vlhkosti. Chraňte
jej před pády a nárazy. Přístroj neotvírejte a neupravujte,
hrozí porucha.

CO JE TO OXID UHELNATÝ

Nyomja meg a teszt gombot és tartsa azt lenyomva 5 másodpercig ellenőrizve, hogy a piros lámpa villog-e és a jelzőhang
megszólal-e.

A VÉSZJELZŐ MŰKÖDÉSE

Detektor oxidu uhelnatého
Návod k použití I56-3495-002
EN50291:2001

Přístroj je vhodný k použití v okolí míst, kde se vaří a topí
spalováním paliv jako je dřevo, dřevěné uhlí, uhlí, koks, olej,
benzín, plyn atd.

A készülék aktiválásához húzza ki a készülék oldalán található
aktiválószalagot. A zöld és a piros lámpa rövid ideig villog és a
készülék egy rövid jelzőhangot ad.

• 		 Oda, ahol az könnyen feldőlhet, megsérülhet vagy ahonnan
		 észrevétlenül eltávolíthatják.

Állapotjelző
fény

• 	Náhradou vhodného servisu spotřebičů paliv ani pravidelného
vymetání komínů.

A készüléket önállóan és a biztosított rögzítő eszközök
segítségével is el lehet helyezni.

• 		 Épületen kívül.
• 		 Szekrénybe vagy az alá.

•	Náhradou detektoru kouře nebo detektoru hořlavých plynů.

A VÉSZJELZŐ KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

TELEPÍTÉS A FALRA

Oxid uhelnatý se váže na červené krevní barvivo (hemoglobin)
a snižuje množství kyslíku přenášeného krví.

Tento detektor oxidu uhelnatého NENÍ:

Ha a fűtőberendezést olyan helyiségben használják, amelyet
ritkán használnak, például a kazánházban, akkor a készüléket
a helyiségen kívül kell elhelyezni, hogy a hangját könnyebben
meg lehessen hallani.

HOVA NE HELYEZZE A VÉSZJELZŐ KÉSZÜLÉK
Ne helyezze a készüléket a következő helyekre:

TENTO detektor oxidu uhelnatého NEMUSÍ
OCHRÁNIT OSOBY, KTERÉ JSOU ZVLÁŠŤ OHROŽENY
PŮSOBENÍM oxidu uhelnatého NAPŘÍKLAD
Z DŮVODU VĚKU, TĚHOTENSTVÍ NEBO ZDRAVOTNÍHO
STAVU. POKUD SI NEJSTE JISTI, OBRAŤTE SE NA
LÉKAŘE.

Ha olyan helyiségben is van fűtőberendezés, amelyikben az
emberek jelentős időt töltenek, például a nappaliban/váróban,
akkor a készüléket ebben a helyiségben kell elhelyezni.

• 		Ha a mennyezet lejt, akkor a készüléket a helyiség magasabb
részében kell elhelyezni.
2.	A hálószobában és a tüzelőanyagos fűtőberendezéstől
távoli helyiségben elhelyezett készülékek

UPOZORNĚNÍ

A készüléket abban a helyiségben kell elhelyezni, amelyikben
füstcső nélküli vagy nyitott tűzhely található.

Az aktiváláshoz
húzza ki a szalagot

SZÉNMONOXID VÉSZJELZŐ TESZTELÉSE
A készüléket havonta egyszer kell tesztelni a készülék elején
található teszt gomb 5 másodpercig történő lenyomásával, ami
ellenőrzi az elektrokémiai cella, az elektronika és a hangjelzés
működését. Ha a készülék megfelelően működik, akkor a zöld fény
folyamatosan világító állapotban marad, a piros fény pedig villogni
kezd, és a riasztó hangjelzés megszólal. Hiba esetén a készülék
percenként egyszer látható és hallható jeleket ad. Ezeket a jeleket
bármikor elő lehet idézni a tesztgomb megnyomásával.

•		
		
		
		

DŮSLEDKY OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM
PŘED POUŽITÍM DETEKTORU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE
TENTO NÁVOD A SEZNAMTE SE S JEHO OBSAHEM.
NÁVOD USCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ
K BUDOUCÍMU NAHLÉDNUTÍ.
ZVLÁŠTNÍ POZORNOST JE NUTNO VĚNOVAT
BEZPEČNOSTNÍM UPOZORNĚNÍM. TENTO NÁVOD
PŘEDEJTE DALŠÍMU UŽIVATELI SPOLU S DETEKTOREM.

Ideális esetben minden olyan helységben kell vészjelzőt használni,
ahol tüzelőanyaggal működő fűtőberendezés található. Abban ez
esetben, ha több fűtőberendezést használnak, mint amennyi a
riasztók száma, akkor vegye figyelembe a következő tanácsokat a
legjobb elhelyezés kiválasztásához:

12622

Szénmonoxid vészjelző készülék
Felhasználói kézikönyv I56-3495-020
EN50291:2001

VÉSZJELZŐ KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
1.	A tüzelőanyagos fűtőberendezésekkel egy helyiségbe
helyezett készülék

Návod k obsluze H450EN

MELY HELYISÉGEKBE KELL VÉSZJELZŐT HELYEZNI

FUNKCE DETEKTORU

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Kontrolka
stavu

Normální provoz
Pokud není zjištěn oxid uhelnatý, zelená kontrolka napájení blikne přibližně jednou
za minutu.
Při běžném používání detektor přibližně jednou za minutu provede vnitřní test.

Červená
poplachová
kontrolka

Bzučák

Zelená

Poplachový stav
Pokud je detekován oxid uhelnatý, detektor trvale signalizuje poplach. Bliká
červená poplachová kontrolka a bzučák zní přibližně 5 krát za sekundu.

1 zelené
bliknutí
za minutu
5 pípnutí
za vteřinu

Pokud poplachový stav trvá 30 minut, detektor signalizuje poplach jednou
za minutu.

5 pípnutí
po 1 vteřině
za minutu

Poplachový signál
Poplach detektoru oxidu uhelnatého lze odlišit od poplachu detektoru kouře, protože
vysílá Morseovkou signál C.O. (5x za sekundu).
Umlčení
V případě potřeby lze bzučák na 5 minut umlčet stiskem tlačítka „Test”.
I nadále bliká červená poplachová kontrolka 5 krát za sekundu.

5 bliknutí
za vteřinu

Pokud je i po 5 minutách umlčení přítomen oxid uhelnatý, bzučák se znovu rozezní.

5 pípnutí
za vteřinu

POZNÁMKA: Umlčení není možné, pokud je koncentrace oxidu uhelnatého vyšší
než 350 ppm. Při koncentraci nižší než 350 ppm funguje umlčení jen jednou,
tj. bzučák lze umlčet jen jednou na 5 minut.

Návrat do klidového stavu
Po rozptýlení oxidu uhelnatého bzučák přestane pískat. Stavová kontrolka opět blikne
zeleně přibližně jednou za minutu.
Poruchový stav
Při zjištění poruchy bzučák pípne 2 krát každou minutu. Detektor je nutno vyměnit.
Upozornění na závadu baterie/konec životnosti baterie
Bzučák krátce pípne 1 krát každou minutu.
POZNÁMKA: Při normálním použití vydrží baterie až 7 roku. Životnost baterie se ale
zkrátí, pokud dojde k závadě baterie nebo pokud je detektor dlouhodobě v poplachu.
Pokud se objeví upozornění na závadu baterie, obraťte se na dodavatele.

CO DĚLAT POKUD ZNÍ BZUČÁK
Pokud je detektor v poplachovém stavu, postupujte takto:
• 		Otevřete všechny dveře a okna, aby se prostor vyvětral a oxid
uhelnatý se rozptýlil.
• 		Pokud možno vypněte všechny palivové spotřebiče
a přestaňte je používat.
• 		 Vyvětrejte prostor otevřenými dveřmi a okny.

• 		Zavolejte dodavateli paliva nebo plynu na nouzovou linku
a vysvětlete problém. Telefonní číslo mějte připraveno na
místě, kde nezapadne.

• 		 Nevracejte se do prostor, dokud poplachový stav neskončí.

• 		Každý, kdo má příznaky otravy oxidem uhelnatým, například
bolest hlavy, nevolnost atd., potřebuje okamžitou pomoc
lékaře. Uveďte přitom, že je podezření na otravu oxidem
uhelnatým.
• 		Nepoužívejte spotřebiče, které spalují palivo, dokud nebyly
prověřeny a schváleny do provozu osobou, která je k tomu
oprávněna dle národních předpisů.

Zelená

1 zelené
bliknutí
za minutu

Žlutá

2 pípnutí
za minutu
a bliknutí
žlutě

Žlutá

1 pípnutí
za minutu
a bliknutí
žlutě

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tento výrobek je ve shodě s evropskou směrnicí 2006/95/ES
pro zařízení pro nízké napětí a směrnicí 2004/108/ES
o elektromagnetické kompatibilitě. Plné znění prohlášení o shodě
vydané výrobcem naleznete na následující webové stránce:
www.honeywellanalytics.com

Tento detektor oxidu uhelnatého je navržen tak, aby upozornil
na možné nebezpečné hromadění oxidu uhelnatého. Není určen
k řešení problému s oxidem uhelnatým ani k nalezení zdroje
oxidu uhelnatého. Honeywell není povinna zaplatit vyšetřování
přítomnosti oxidu uhelnatého ani volání servisu zahájené na
základě signalizace poplachu.

ZÁRUKA

Na nový detektor oxidu uhelnatého poskytujeme záruku po
dobu šesti let od zakoupení anebo do lhůty uvedené na přední
straně přístroje, podle toho, co nastane dříve - záruka platí jen
při běžném užívání a zajištění údržby a pokrývá jen náklady
na vady materiálu a zpracování.
V uvedené lhůtě dle vlastního rozhodnutí opravíme nebo
vyměníme libovolnou součást detektoru oxidu uhelnatého,
která vykáže vadu materiálu nebo zpracování, za podmínky
běžného používání a zajištění údržby. Nejsme ale povinni
opravit nebo vyměnit detektory, které jsou poškozeny,
zanedbány, nerozumně použity nebo byly upravovány,
rozebírány nebo do nich bylo zasahováno. V případě zjištění
problému s detektorem se obraťte na dodavatele.
Pokud máte další problémy, kontaktujte linku podpory
Honeywell Analytics na čísle +44 (0) 1202 645577. Pokud
je nutné detektor vrátit, zašlete jej ve vhodném obalu spolu
s dokladem o zakoupení na adresu
CO Returns, Honeywell Analytics, 4 Stinsford Road,
Nuffield Industrial Estate, Poole, BH17 0RZ.
Přiložte popis problému s detektorem oxidu uhelnatého.
Tato záruka neovlivňuje vaše zákonná práva.
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Poznámka:
Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí
k zajištění přesnosti v této publikaci,
za chyby či opomenutí nelze přijmout
odpovědnost. Údaje i legislativa se
mohou měnit; proto vám důrazně
doporučujeme obstarat si kopie
aktuálních vydání předpisů, norem
a směrnic. Tato publikace není určena
jako základ smlouvy.
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