
Útmutató
Olvassa el, és gondosan őrizze meg az útmutatót, amíg a termék használatban van. Fontos információkat 
tartalmaz a riasztó üzemeltetésével és üzembe helyezésével kapcsolatban. Ez a füzet a termék részét 
képezi. Ha Ön csak a riasztó üzembe helyezését végzi, ezt a füzetet adja át a tulajdonosnak. A füzetet a 
későbbi tulajdonosoknak is tovább kell adni.

Ei207/208 szén-monoxid riasztó sorozat
Otthoni, lakókocsiban, lakóautóban és hajókon való használatra

Elemes/akkumulátoros
szén-monoxid riasztók
Ei207/208 sorozat





2

1.	 Először	ezt	olvassa	el	............................................................

2.			 Szén-monoxid	–	A	csendes	gyilkos	.......................................

3.			 Hol	érdemes	elhelyezni	a	szén-monoxid	riasztókat?	............

4.	 	 Beszerelés.............................................................................

5.	 	 Megfigyelés	/	tesztelés	és	karbantartás	................................

6.	 	 Teendők	a	riasztó	megszólalása	esetén	................................

7.	 	 A	család	védelme	..................................................................

8.		 Műszaki	specifikáció	........................................................

9.			 A	szén-monoxid	riasztó	szervizelése	...............................

10.		Garanciák	.........................................................................

11.	 A	szén-monoxid	riasztókra	vonatkozó	korlátozások	........

12.	 Hibaelhárítás	....................................................................

13.	 A	kijelző	és	a	jelzések	összefoglalása	.............................

14.	 Kapcsolat	.........................................................................

4

5

10

16

18

23

24

26

27

27

28

30

32

35

Tartalomjegyzék oldal



3

Az alább felsorolt modelleket otthoni használatra, vontatott lakókocsikra, lakóautókra és hajókra 
tervezték, az EN 50291-1:2010 + A1:2012 és EN 50291-2:2010 szabványoknak megfelelően

Modell

Ei207

Ei207 sorozat cserélhető elemekkel (2 x AAA)

Modelltáblázat

Ei207D

Nem

Igen 

Nem

RF
funkció

Nem

Nem

RF-modullal
ellátva

Nem

Igen

LCD
kijelző

Modell

Ei208W

Ei208WRF

Igen

Igen

RF
funkció

Nem

Igen

RF-modullal
ellátva

Nem

Ei208 Nem Nem Nem

Nem

Ei208DW

Ei208DWRF Igen

Igen Nem

Igen

Igen

Igen

LCD
kijelző

Ei208 sorozat beépített hosszú élettartamú akkumulátorral



1. Először ezt olvassa el
•		 Gratulálunk	ahhoz,	hogy	egy	Ei	szén-monoxid	riasztó	tulajdonosa	lett!	Ez	a	készülék	
segít	megvédeni	Önt	és	az	Önnel	egy	háztartásban	élőket	a	csendes	gyilkos,	azaz	a	
szén-monoxid	veszélyes	hatásaitól.	

•		 A	 szén-monoxid	 riasztót	 úgy	 kapcsolhatja	 be,	 ha	 óvatosan	 rátekeri	 a	 készüléket	 a	
rögzítőaljzatra,	amely	akiválja	a	be-/kikapcsoló	gombot.	A	jelzőfények	rögtön	elkezdenek	
sorozatban	 felvillanni,	ezzel	 jelezve,	hogy	működnek.	 (A	kijelzővel	 rendelkező	modellek	
esetében	 az	 LCD	 képernyő	 rövid	 ideig	 megjeleníti	 az	 összes	 ikont.)	 Az	 áramellátás	
csatlakoztatása	után	várjon	15	másodpercet,	mielőtt	ellenőrzi	a	gombokat.

•	A	bekapcsolásjelző	 fény	nem	világít	 készenléti	 állapotban.	Ez	a	 fény	zölden	villog	a	
teszt	 gomb	 megnyomásakor,	 ezzel	 jelezve,	 hogy	 a	 készülék	 áram	 alatt	 van,	 és	 a	
riasztó	működik.

•	 Minden	 olyan	 helyiségben	 szereljen	 fel	 egy	 szén-monoxid	 riasztószén-monoxid	
riasztót,	ahol	 tüzelőanyag-égető	berendezés	 található,	különös	 tekintettel	a	gyakran	
használt	helyiségekre	(pl.	hálószoba,	konyha,	nappali).

•		 Az	ilyen	berendezéssel	rendelkező	helyiségekben	(lehetőség	szerint)	a	készüléket	a	
plafonra	 szerelje	 fel	 (a	 falaktól	 300	mm-re)	úgy,	hogy	a	berendezéstől	 vízszintesen	
mérve	 1–3	méter	 közötti	 távolságra	 helyezkedjen	 el.	A	 berendezéstől	 távolabb	 eső	
helyiségekben	fejmagasságban	szerelje	fel,	hogy	a	jelzőfények	jól	láthatóak	legyenek.

•		 Hetente	ellenőrizze	a	riasztót:	nyomja	meg	a	teszt	gombot,	és	tartsa	lenyomva	néhány	
másodpercig.

•		 Az	„EGYSÉG	CSERÉJÉNEK	DÁTUMA”	eltelte	után	cserélje	le	a	riasztót.	Ellenőrizze	
a	riasztó	oldalán	található	címkét.

•		 Az	építkezési	munkálatok	befejezéséig	ne	szerelje	fel	a	riasztót,	így	elkerülheti	annak	
szennyeződését.
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2. Szén-monoxid – a csendes gyilkos
2.1 Mi a szén-monoxid?
A	 szén-monoxid	 (CO)	 miatti	 mérgezéses	 esetek	 minden	 évben	 rengeteg	 ember	 életét	
követelik,	és	még	több	személy	esetében	okoznak	egészségkárosodást.	A	szén-monoxid	egy	
láthatatlan,	szagtalan,	íztelen	és	rendkívül	mérgező	gáz.	A	szenet,	olajat,	föld-/palackos	gázt,	
paraffint,	fát,	benzint,	gázolajat,	faszenet	stb.	égető	berendezések	és	járművek	bocsátják	ki.	A	
tüdőben	lévő	vörösvérsejtek	elnyelik	a	szén-monoxidot,	mivel	előnyben	részesítik	az	oxigénnel	
szemben,	ez	pedig	oxigénhiányt	idéz	elő,	ami	rohamosan	károsítja	a	szívet	és	az	agyat.

Magas szén-monoxid szintet idézhetnek elő a lakásban a következők:
•	Helytelenül	vagy	nem	megfelelően	beszerelt	tüzelőanyag-égető	berendezések.
•	Eltömődött	vagy	megrepedt	kémény/füstelvezető	cső.
•	Olyan	szigetelés	vagy	eltömődött	szellőzőnyílások,	amelyek	légmentesen	zárt	környezetet	
képeznek	a	tüzelőanyag-égető	berendezések	vagy	kandallók	környezetében.

•	Zárt	térben	működni	hagyott	autók,	fűnyírók	stb.	motorja.
•	Rosszul	szellőző	helyiségekben	működtetett	hordozható	paraffin-	vagy	gázkályhák.

2.2 Mi történik, amikor a szén-monoxid riasztó szén-monoxidot észlel?
Amikor	a	 riasztó	potenciálisan	veszélyes	szén-monoxid	 szintet	 észlel,	 azonnal	 villogni	
kezd	rajta	a	vörös	színű	riasztófény,	és	ha	a	szén-monoxid	szintje	nem	csökken,	hangos	
riasztásba	 kezd.	Az	 alábbi	 B-1	 és	 B-2	 táblázat	 bemutatja,	 hogyan	 reagál	 a	 riasztó	 a	
szén-monoxid	 gáz	 különböző	 szintjeitől	 és	 az	 expozíciós	 időtől	 függően.	 Magasabb	
szén-monoxid	szint	esetén	a	riasztó	hamarabb	bekapcsol.	A	vörös	színű	fény	villogási	
sebessége	 a	 szén-monoxid	 szintjét	 jelzi.	 Ha	 a	 szén-monoxid	 riasztó	 hangjelzése	
megszólalt,	 kövesse	 a	 6.	 szakaszban	 található	 utasításokat.	 SOHA NE HAGYJA 
FIGYELMEN KÍVÜL A RIASZTÓT!
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2.3 A szén-monoxid mérgezés tünetei

„A” táblázat

  
 35	 A	 legmagasabb	 megengedhető	 koncentráció	 folyamatos	 expozíció	 mellett,	

tetszőleges	8	órás	időszakban,	az	OSHA*	alapján.

 150	 Enyhe	fejfájás	1,5	óra	elteltével.

 200	 Enyhe	fejfájás,	fáradtság,	szédülés,	émelygés	2–3	óra	elteltével.

 400	 A	fej	elülső	részében	1–2	órán	belül	jelentkező	fejfájás,	3	óra	elteltével	életveszély,	
továbbá	 a	 maximális	 ppm-érték	 a	 füstgázban	 (légmentes	 alapon),	 az	 Egyesült	
Államok	Környezetvédelmi	Ügynökségének	meghatározása	szerint.

 800	 Szédülés,	 émelygés	 és	 rángások	 45	 percen	 belül.	 Eszméletvesztés	 2	 órán	 belül.	
Halál	2–3	órán	belül.

 
 1600	 Fejfájás,	szédülés	és	émelygés	20	percen	belül.	Halál	1	órán	belül.

 3200	 Fejfájás,	szédülés	és	émelygés	5–10	percen	belül.	Halál	25–30	percen	belül.
 
 6400	 Fejfájás,	szédülés	és	émelygés	1–2	percen	belül.	Halál	10–15	percen	belül.

 12 800 Halál	1–3	percen	belül.

ppm
A belélegzés ideje (hozzávetőleges) és a kialakuló tünetek

	ppm	=	rész	a	millióban
*OSHA	Occupational	Safety	&	Health	Association	(Munkahelyi	Biztonság	és	Egészségvédelmi	Szövetség)
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2.4 Előriasztás
Amikor	 a	 riasztó	 43	 ppm	 (részecskeszám/millió)	 feletti	 szén-monoxid	 mennyiséget	
érzékel,	a	vörös	színű	 fény	a	B-1	és	B-2	 táblázatnak	megfelelően	villog.	Segítségével	
megtalálhatja	a	szén-monoxid	szivárgás	forrását,	a	riasztó	ugyanis	azonnal	jelez.
(A	 funkció	 hiányában	 a	 szén-monoxid	 szintjének	 jellemzően	 72	 percig	 43	 ppm	 értéken	
kellene	 maradnia	 ahhoz,	 hogy	 a	 riasztó	 megszólaljon.)	 Vegye	 figyelembe,	 hogy	 az	
előriasztási	jelzést	a	gázzal	történő	főzésből,	az	autók	motorjából	vagy	a	közeli	kerti	sütésből	
származó	szén-monoxid	is	aktiválhatja.	Ez	általában	nem	jelent	bajt,	kivéve	ha	az	előriasztó	
tartósan	jelez	a	riasztási	hang	megszólalásáig,	és	a	szén-monoxid	forrása	ismeretlen.
A	kijelzővel	ellátott	modellek	a	B-1	és	B-2	 táblázatnak	megfelelően	 jelenítik	meg	a	10	
ppm	értéknél	magasabb	szén-monoxid	koncentrációt.	
MEGJEGYZÉS:	A	szén-monoxid	riasztó	megszólalhat	akkor	is,	ha	cigarettafüstöt	fújnak	
bele,	vagy	ha	a	közelében	aeroszol	szabadul	fel.
2.5 Szén-monoxid riasztási memória 
A	szén-monoxid	riasztási	memória	a	szén-monoxid	riasztó	egyik	fontos	funkciója,	amely	
akkor	 is	 figyelmezteti	 a	 ház	 tulajdonosát	 a	 szén-monoxid	 riasztó	 általi	 szén-monoxid	
észlelésre	és	riasztásra,	amikor	a	házban	senki	nem	tartózkodik.	A	memóriafunkció	két	
üzemmóddal	rendelkezik:
–	memóriajelzés	a	riasztás	után	24	óráig;
–	memória-előhívás	utasításra.	
24 órás memóriajelzők:	A	riasztás	után	a	VÖRÖS	színű	fény	(körülbelül)	percenként	villog,	
az	érzékelt	szén-monoxid	szinttől	függően	különböző	sebességgel	–	lásd	a	C	táblázatot.
Memória-előhívás utasításra: A	kezdeti	24	óra	elteltével	a	teszt	gomb	megnyomásával	
és	 lenyomva	 tartásával	 tekintheti	 meg	 a	 memóriaállapotot	 –	 a	 piros	 színű	 LED	 a	 C	
táblázatnak	 megfelelően	 fog	 villogni.	 A	 kijelzővel	 rendelkező	 modellek	 megjelenítik	 a	
mért	legmagasabb	szén-monoxid	szintet.
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B-1 táblázat: Szén-monoxid riasztó válasza – (1. változat)

*Az LCD kijelzőből két változat létezik, ahogyan az alábbi táblázatokban látható
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B-2 táblázat: Szén-monoxid riasztó válasza – (2. változat)



C táblázat: Szén-monoxid riasztási memória jelzései

Szén-monoxid gáz szintje

ppm > 43 ppm percenként 2 villanás (kb.)

ppm > 80 ppm percenként 4 villanás (kb.)

ppm > 150 ppm percenként 8 villanás (kb.)

Piros fény válasza

24 óra Igény szerint (gomb megnyomásakor)

2 villanás

4 villanás

8 villanás
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Memória alaphelyzetbe állítása:	Tartsa	lenyomva	a	teszt	gombot,	amíg	a	vörös	színű	
fény	 ki	 nem	alszik,	 és	 a	 zöld	 színű	 fény	 el	 nem	kezd	 villogni.	Takarja	 le	 a	 kürtöt	 egy	
ronggyal,	hogy	erre	az	időre	elfojtsa	a	riasztó	hangját.	Ne	feledje,	hogy	a	szén-monoxid	
riasztó	kikapcsolásával	a	memória	is	alaphelyzetbe	áll.

3. Hol érdemes elhelyezni a szén-monoxid riasztókat?
3.1	A	szén-monoxid	riasztót	ideális	esetben	a	következő	helyeken	kell	felszerelni:
–	minden	olyan	helyiségben,	ahol	tüzelőanyag-égető	berendezés	található;	valamint
–	távolabbi	szobákban,	ahol	a	lakók	sokat	tartózkodnak;
–	minden	hálószobában.
Ha	csak	korlátozott	számú	szén-monoxid	riasztót	szerelhet	be,	kövesse	az	alábbi	pontokat	
annak	érdekében,	hogy	megtalálja	a	legmegfelelőbb	helyet	a	riasztó(k)	számára.
–	 Ha	 a	 berendezés	 olyan	 helyiségben	 található,	 amelyben	 aludni	 szoktak,	 akkor	 ott		
helyezzen	el	egy	szén-monoxid	riasztót.

–	Minden	olyan	helyiségben	helyezzen	el	szén-monoxid	riasztót,	ahol	füstelvezető	cső	nélküli	
vagy	nyitott	füstelvezető	csővel	rendelkező	berendezés	található.



–		Szereljen	fel	riasztót	abban	a	helyiségben,	ahol	a	lakók	a	legtöbbet	tartózkodnak	(pl.	
a	nappaliban).

–	 Garzonlakás	 esetén	 a	 szén-monoxid	 riasztót	 a	 lehető	 legtávolabb	 helyezze	 el	 a	
főzőberendezéstől,	de	a	lakó	alvóhelyéhez	közel.

–		Ha	a	berendezés	egy	alapesetben	nem	használt	helyiségben	(pl.	egy	kazánházban)	
található,	a	szén-monoxid	riasztót	közvetlenül	a	helyiségen	kívül	kell	elhelyezni,	hogy	
könnyebben	meg	lehessen	hallani	a	riasztást.

3.2 Alkalmatlan helyek
Az	alábbi	helyeken	ne	helyezzen	el	szén-monoxid	riasztót.
(1)	 A	főzőberendezés	közvetlen	közelében	(tartsa	meg	a	legalább	1	méteres	vízszintes	

távolságot).
(2)	 Az	épületen	kívül.
(3)	 Zárt	helyen	(pl.	egy	faliszekrényben	vagy	az	alatt).
(4)	 Nyirkos	vagy	párás	környezetben.
(5)	 Közvetlenül	a	csap	vagy	a	tűzhely	fölött.
(6)	 Ajtó,	 ablak	 vagy	 szellőzőnyílás	mellett,	 illetve	 bármilyen	más	 olyan	 helyen,	 ahol	

huzat	befolyásolhatja	a	működését.
(7)	 Szagelszívó	mellett.
(8)	 Radiátor,	meleglevegő-befúvó	vagy	más	hőforrás	fölött.
(9)	 Ahol	valami,	pl.	függöny	vagy	bútor	akadályozná	az	elérését.
(10)	 Olyan	helyen,	ahol	a	hőmérséklet	-10	°C	alá	eshet	vagy	40	°C	fölé	emelkedhet.
(11)	 Ahol	kosz	vagy	por	akadályozhatja	az	érzékelő	működését.
(12)	 Ahol	könnyen	megütődhet	vagy	sérülhet,	illetve	ahol	véletlenül	kikapcsolódhat	vagy	leeshet.
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(13)	 Fürdőszobában	 vagy	más	 helyeken,	 ahol	 a	 szén-monoxid	 riasztó	 fröccsenő	 vagy	
csepegő	víznek,	illetve	vízlecsapódásnak	lehet	kitéve	(pl.	elektromos	vízforraló	fölött).

(14)	 Festékek,	hígítók,	oldószergőzök	vagy	légfrissítők	közelében.

3.3 Ha a szén-monoxid riasztót a tüzelőanyag-égető berendezéssel azonos 
helyiségben helyezi el (lásd az 1. ábrát):
•	 Ha	 falra	 szereli,	 az	 összes	 ajtónál	 és	 ablaknál	 magasabban	 kell	 elhelyezni,	 de	 a	
plafontól	legalább	150	mm-re	kell	lennie.

•	 Ha	a	plafonra	szereli,	legalább	300	mm-re	kell	lennie	minden	faltól	vagy	lámpatesttől.

•	 A	szén-monoxid	riasztó	és	a	lehetséges	szén-monoxid	forrás	között	1–3	m	vízszintes	
távolságnak	kell	lennie.

•	 Ha	helyiség	több	részre	van	osztva,	a	szén-monoxid	riasztót	az	elválasztó	falnak	azon	
az	oldalán	kell	elhelyezni,	ahol	a	lehetséges	forrás	is	található.

•	 Ferde	 mennyezetű	 helyiségekben	 a	 szén-monoxid	 riasztót	 a	 helyiség	 magasabb	
részében	kell	elhelyezni	(lásd	a	2.	ábrát).

3.4 Ha a szén-monoxid riasztót hálószobában vagy a tüzelőanyag-égető 
berendezéstől távol eső helyiségben helyezi el (lásd a 3. ábrát):
•	 A	 szén-monoxid	 riasztót	 a	 helyiségben	 tartózkodók	 légzési	 magasságának	
viszonylagos	közelében	helyezze	el.

A	 választott	 helyzettől	 függetlenül	 győződjön	 meg	 arról,	 hogy	 a	 riasztó	 közelében	
tartózkodva	látható	a	három	jelzőfény.

FIGYELMEZTETÉS:	Ne	használja	a	szén-monoxid	riasztót	átmeneti	jelleggel,	sem	pedig	
hordozható	 érzékelőként	 a	 tüzelőanyag-égető	 berendezésekből	 vagy	 kéményekből	
kiszökő	égéstermékek	észleléséhez.

12



300 mm

150 mm

1 – 3 m

1 – 3 m

ELHASZNÁLT
LEVEGŐ, NE

HELYEZZE IDE

SZÉN-MONOXID RIASZTÓ

1. ábra
Elhelyezés	olyan	helyiségben,	ahol	tüzelőanyag-égető	berendezés	található
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3a. További információk a szén-monoxid riasztók  
lakójárművekben történő elhelyezésével kapcsolatban

Lakókocsik és hajók
A	lakókocsik	és	hajók	esetén	fennáll	annak	a	kockázata,	hogy	a	szén-monoxid	a	közelben	
lévő	további	járművek,	motorok,	aggregátorok	vagy	kerti	sütők	miatt	a	szellőzőnyílásokon	
keresztül	behatol,	azonban	ez	nem	változtatja	meg	a	 riasztó	elhelyezésére	vonatkozó	
alapvető	útmutatásokat.	A	lakókocsikban	és	hajókban	a	riasztókat	a	tüzelőanyag-égető	
berendezés(eke)t	tartalmazó	helyiségekben	kell	 felszerelni,	a	3.	szakaszban	leírtaknak	

Szén-monoxid riasztó

1 – 2 m

300 mm SZÉN-MONOXID
RIASZTÓ
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2. ábra
Elhelyezés	ferde	mennyezetű	
helyiségekben,	a	szén-monoxid	
riasztót	a	helyiség	magasabb	

részében	kell	elhelyezni

3. ábra
Elhelyezés	hálószobában	vagy	más,	
a	berendezéstől	távoli	helyiségben	
(vagyis	légzési	magasságban)



megfelelően.	Ha	 a	 lakókocsi	 vagy	 hajó	 egyetlen	 lakótérből	 áll,	 amely	 az	 alvóhelyeket	
is	 magában	 foglalja,	 az	 egy	 garzonlakással	 egyenértékűnek	 tekinthető,	 és	 egyetlen	
riasztó	 felszerelése	 elegendő.	 Ha	 azonban	 bármely	 alvóhely	 a	 tüzelőanyag-égető	
berendezés(eke)t	 tartalmazó	 helyiségtől	 különállóan	 van	 kialakítva,	 annak	 is	 kell	
tartalmaznia	egy	riasztót,	a	3.4.	pontnak	megfelelő	helyen.

A helyek kiválasztása lakókocsikban és hajókban
Nem	mindig	 lehet	 optimális	 helyet	 találni	 a	 riasztók	 számára,	 például	 egy	 kis	méretű	
lakókocsiban	vagy	hajóban	előfordulhat,	hogy	nem	áll	rendelkezésre	megfelelő	függőleges	
felület.	Mindazonáltal	a	berendezés	ilyen	helyzetekben	történő	felszerelésekor	két	fontos	
tényezőt	kell	figyelembe	venni	a	hely	kiválasztásakor:

•	 a	berendezést	nem	szabad	közvetlenül	egy	hő-	vagy	gőzforrás	fölé	felszerelni;	illetve

•	 a	riasztót	az	esetleges	források	legközelebbi	szélétől	1–3	m	távolságra	kell	felszerelni.

Zavaró anyagok
–	 Ne	tegye	ki	a	készüléket	benzinből,	gázolajból,	oldószerekből,	zsírokból,	alkoholokból	
vagy	szerves	tisztítószerekből	származó	nagy	mennyiségű	gőznek.

–	 A	 készülék	 jelezhet	 a	 kipufogógázok	 rövid	 ideig	 tartó	 kibocsátásakor,	 például	 egy	
berendezés	vagy	motor	beindításakor.

–	 A	 hidrogén	 zavaró	 gázként	 hat,	 és	 aktiválhatja	 a	 riasztást.	 Hidrogén	 egyes	
akkumulátortöltési	tevékenységekből,	valamint	bizonyos	körülmények	között	a	beton	
kötésekor	keletkezhet.

Tesztelés szén-monoxiddal
Javasoljuk,	 hogy	 évente	 legalább	 egyszer	 tesztelje	 a	 készüléket	 szén-monoxiddal,	
különösen	a	lakójárművekben.
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4. Beszerelés
Figyelmeztetés: A	 szén-monoxid	 riasztó	 üzembe	 helyezése	 nem	 helyettesíti	 a	
tüzelőanyag-égető	berendezések	(beleértve	a	megfelelő	szellőztető-	és	elvezetőrendszerek)	
helyes	beszerelését,	használatát	és	karbantartását.
4.1. Beszerelési eljárás
Figyelmeztetés: A készüléket hozzáértő személynek kell 
felszerelnie.
1.	 Válasszon	 ki	 egy	 helyet	 a	 „Hol érdemes elhelyezni 
a szén-monoxid riasztókat?”	 című	 szakaszban	 található	
tanácsoknak	megfelelően.
2.	Távolítsa	el	a	rögzítőaljzatot	a	csomagolásról/riasztóról.
3.	 Helyezze	 a	 rögzítőaljzatot	 a	mennyezetre/falra,	 pontosan	
oda,	ahová	rögzíteni	kívánja	a	 riasztót.	Egy	ceruzával	 jelölje	
meg	a	két	csavar	furatának	helyét.
4.	Ügyelve	arra,	hogy	elkerülje	a	mennyezetben	futó	elektromos	
vezetékeket,	 fúrjon	 furatokat	 5,0	mm-es	 fúrószárral	 a	megjelölt	
helyek	 közepén.	 Nyomja	 be	 a	 mellékelt	 műanyag	 tipliket	 a	
furatokba.	 Csavarozza	 a	 rögzítőaljzatot	 a	 mennyezetre/falra.	A	
szén-monoxid	riasztó	falra	szerelése	esetén	szeg	is	használható	
csavarok	helyett,	feltéve,	hogy	az	megfelel	a	rögzítési	felületnek.
5.	Másik	lehetőségként,	ha	szeretné,	a	szén-monoxid	riasztó	
szabadon	is	állhat	egy	lapos	felületen.	Ekkor	a	rögzítőaljzatot	
rögzíteni	kell.
6.	 RadioLINK-kapcsolat	 használata	 esetén	 győződjön	 meg	 arról,	 hogy	 az	 RF-modul	
helyesen	 van	 felszerelve	 a	 riasztó	 alapjára.	A	RadioLINK	 beszerelésével	 kapcsolatos	
további	 tanácsokért	 tekintse	 meg	 a	 „RadioLINK-modul elemes/akkumulátoros 
szén-monoxid riasztókhoz”	című	füzetet.

fal
panel csapja

rögzítőaljzat

4. ábra

Alternatív rögzítőcsap
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7.	 Óvatosan	 igazítsa	 a	 riasztót	 az	 alaphoz,	 finoman	
nyomja	meg	a	házat,	és	csavarja	rá	–	lásd	a	4.	ábrát.	
(Ezzel	 csatlakoztatja	 az	 elemeket/akkumulátorokat.)	
A	 vörös,	 sárga	 és	 zöld	 színű	 jelzőfények	 rögtön	
elkezdenek	 sorozatban	 felvillanni,	 ezzel	 jelezve	 a	
működő	állapotot.	Emellett	a	kijelzővel	ellátott	modellek	
LCD	kijelzőjén	lévő	ikonok	rövid	időre	felvillannak.

8.	Nyomja	meg	a	Teszt	gombot	(15	másodperc	eltelte	
után),	így	meggyőződhet	arról,	hogy	a	riasztó	működik	
(lásd	az	5.	ábrát).

9.	A	bekapcsolásjelző	fény	készenléti	állapotban	nem	világít.	Ez	a	fény	zölden	villog	a	teszt	
gomb	megnyomásakor,	ezzel	jelezve,	hogy	a	készülék	áram	alatt	van,	és	a	riasztó	működik.

10.	Hasonló	módon	szerelje	be	az	összes	többi	riasztót.

4.2 A riasztó rongálás elleni védelme
A	 riasztót	 védelemmel	 láthatja	 el	 a	 jogosulatlan	 eltávolítás	 ellen.	 Törje	 le	 az	 alapon	
található	 kis	 tartóelemet	 a	 6a	 ábrán	 látható	 módon.	 A	 riasztó	 mennyezetről	 történő	
eltávolításához	mostantól	egy	kis	méretű	csavarhúzót	kell	használni	(lásd	a	6b	ábrát)	a	

SZÉN-

MONOXID

RIASZTÓ

RIASZTÓ

HIBA

TÁPELLÁTÁS

Piros 
fény

Sárga 
fény

Zöld 
fény

Teszt 
gomb

5. ábra

6a. ábra 6b. ábra 7. ábra
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retesz	kioldásához	(nyomja	a	reteszt	a	mennyezet	felé),	majd	a	riasztó	lecsavarásához.	
Ha	 szükséges,	 tovább	 növelhető	 a	 riasztó	 biztonsága	 vagy	 rongálás	 elleni	 védelme	
egy	2-es	vagy	4-es	(2–3	mm	átmérőjű,	nem	tartozék),	6–8	mm	hosszúságú	önmetsző	
csavarral,	amellyel	szorosan	rögzíthető	a	riasztó	a	rögzítőaljzathoz	(lásd	a	7.	ábrát).

5. Megfigyelés, tesztelés és karbantartás
Megfigyelés

A	 szén-monoxid	 riasztó	 a	megfelelő	működés	 biztosítása	 érdekében	 ellenőrzi	 a	 saját	
alapfunkcióit.
1.	Alacsony	 töltöttségű	elem/akkumulátor	hiba	–	a	készülék	méri	az	elem/akkumulátor	
feszültségét,	és	összehasonlítja	az	alacsony	feszültség	határértékével.	

2.	Érzékelőhiba	–	a	készülék	ellenőrzi	az	érzékelőben	az	elektromos	megszakításokat	és	
a	nyitott	áramköröket.	

Készenlét Ha az egység megfelelően működik, nincs sem látható, sem hallható jelzés

Állapoteredmény

Egység OK (gombteszt) Kikapcsolva Kikapcsolva Bekapcsolva Bekapcsolva

Alacsony töltöttségű elem/akkumulátor Kikapcsolva 1 villanás 1 sípolás Lásd a 
megjegyzéstKikapcsolva

Érzékelőhiba Kikapcsolva 2 villanás 2 sípolás Cserélje ki 
a riasztótKikapcsolva

D Táblázat: Felügyelet és tesztelés összegzése
Piros LED 
(riasztás)

Sárga LED
(hiba)

Hangjelző LCD kijelző
(2. verzió)

LCD kijelző
(1. verzió)

Művelet

Élettartam vége Kikapcsolva 3 villanás 3 sípolásKikapcsolva

Megjegyzés* – Ei208 modellek esetén cserélje ki a riasztót
– Ei207 modellek esetén (lásd az alacsony töltöttségű elemekre vonatkozó utasításokat)

Zöld LED
(tápellátás)

CSERÉLJE KI
AZ EGYSÉGET
CSERÉLJE KI
AZ EGYSÉGET

Cserélje ki 
a riasztót
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3.	Élettartam	vége	(EOL)	hiba	–	a	riasztó	úgy	van	programozva,	hogy	ellenőrizze,	mikor	
lépi	túl	az	élettartamát.

Alacsony töltöttségű elem/akkumulátor:
Ha	az	elem/akkumulátor	kezd	lemerülni,	a	szén-monoxid	riasztó	sípolni	kezd,	és	a	sárga	
színű	LED	minden	percben	villan	egyet.
Az	 alacsony	 elem-/akkumulátorszintet	 jelző	 sípolás	 24	 órára	 felfüggeszthető	 a	 gomb	
megnyomásával.	
(Javasoljuk,	 hogy	 ezt	 tegye,	 amíg	 rendelkezésére	 nem	 állnak	 a	 csereelemek/-
akkumulátorok	vagy	egy	másik	szén-monoxid	riasztó,	mivel	így	tarthatja	fenn	a	legtovább	
a	szén-monoxid	szivárgás	elleni	védelmet.)
Ha	 a	 szén-monoxid	 riasztó	 beépített	 akkumulátorral	 rendelkezik	 (például	 az	 Ei208	
sorozat),	cserélje	le	a	teljes	szén-monoxid	riasztót.
Elemcsere (csak az Ei207 modellek esetén):
Tekintse	 meg	 az	 oldalsó	 burkolaton	 található	
„Csereidőszak”	 címkét	 –	 ha	 a	 dátum	 már	 elmúlt,	
cserélje	 le	 a	 teljes	 szén-monoxid	 riasztót.	 Ha	 az	
oldalsó	 burkolaton	 található	 „Csereidőszak”	 dátuma	
még	nem	múlt	el,	vegye	le	a	riasztót	a	rögzítőaljzatról,	
távolítsa	 el	 az	 elemtartó	 fedelét	 (lásd	 a	 8.	 ábrát),	 és	
cserélje	le	az	elemeket.	Csak	a	következő	AAA	méretű	
alkáli	 elemeket	 használja:	 Duracell,	 Panasonic	 vagy	
Energizer.	
Helyezze	be	az	új	elemeket,	az	alapon	látható	tájolásnak	
megfelelően.	 Helyezze	 vissza	 az	 elemtartó	 fedelét,	
majd	helyezze	vissza	a	riasztót	a	rögzítőaljzatra	(ezzel	
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a	 művelettel	 automatikusan	 működésbe	 hozza	 az	 elemeket).	 A	 gomb	 segítségével	
tesztelje	a	riasztót	(15	másodperc	eltelte	után),	és	győződjön	meg	róla,	hogy	az	elemek	
helyesen	lettek	behelyezve	és	nincsenek	lemerülve.

Az	Ei207	sorozat	modelljeiben	lévő	elemeket	az	elemekre	nyomtatott	lejárati	dátum	előtt	
le	kell	cserélni.

Az	elemek	élettartama	csökken,	ha	a	szén-monoxid	riasztó	rendszeresen	riaszt,	vagy	ha	
hosszú	ideig	magas	hőmérsékletnek	van	kitéve.

Érzékelőhiba: 
Ha	a	készülék	érzékelőhibát	észlel,	 a	 riasztó	sípolni	 kezd,	és	a	sárga	színű	 jelzőfény	
minden	percben	kétszer	felvillan.	A	hiba	megoldásához	le	kell	cserélni	a	riasztót.

Élettartam vége:
Ha	 az	 érzékelő	 eléri	 az	 élettartamának	 végét,	 a	 riasztó	 sípolni	 kezd,	 és	 a	 sárga	 színű	
jelzőfény	minden	percben	háromszor	felvillan.	A	hiba	megoldásához	le	kell	cserélni	a	riasztót.

Tesztelés
A	riasztó	rendszeres	időközönként	történő	tesztelése	szükséges	annak	ellenőrzéséhez,	
hogy	a	riasztó	rendelkezik-e	áramellátással	és	működik-e.	

Végezze	el	a	tesztelést	a	következő	útmutatások	és	bevált	gyakorlatok	szerint:

1.	A	rendszer	üzembe	helyezése	után.

2.	Ezt	követően	hetente	egyszer.

3.	A	lakóhely	hosszabb	idejű	elhagyását	követően	(például	szabadság	után).

4.	A	rendszer	bármely	elemének	javítása	vagy	szervizelése,	illetve	otthoni	villanyszerelési	
munkák	után.
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A	 riasztó	 teszteléséhez	 nyomja	 meg	 és	 tartsa	 lenyomva	 a	 teszt	 gombot.	 A	 riasztó	 a	
következő	működési	állapotok	egyikével	fog	válaszolni:
1.	A	zöld	színű	LED	villog,	és	a	kürt	megszólal,	ezzel	jelezve,	hogy	a	riasztó	rendelkezik	
áramellátással	és	megfelelően	működik.

2.	Hibaállapot	esetén	a	sárga	LED	villogni	kezd,	és	hangjelzés	hallható	a	D	táblázatnak	
megfelelően.

3.	Ha	a	memória	be	van	állítva,	a	piros	lámpa	villogni	kezd,	és	teljes	riasztási	hangjelzés	
hallható	(lásd	a	2.	szakaszt:	„Szén-monoxid	riasztási	memória”).

Gyorsteszt szén-monoxiddal:
A	 szén-monoxid	 riasztó	 4	 másodpercenként	 ellenőrzi	 a	
szén-monoxid	 gáz	 jelenlétét,	 és	 ha	 észleli	 a	 gázt,	 a	 piros	
lámpa	(a	B-1	és	B-2	táblázatoknak	megfelelően)	villogva	jelzi	
a	szén-monoxid	gáz	érzékelését.	
A	 riasztó	 szén-monoxid	 gázzal	 való	 teszteléséhez	 a	 gázt	
üvegfiolában	vagy	aeroszolos	palackban	tartalmazó	készleteket	
használhatja.	Kövesse	a	készleten	lévő	utasításokat.	
Ha	ilyen	gázt	tartalmazó	tesztkészlet	nem	áll	rendelkezésére,	
a	riasztó	gáztesztelése	füstölőpálca	vagy	cigaretta	füstjével	is	
elvégezhető.	Ehhez	vegye	ki	a	riasztót	az	aljzatából,	és	állítsa	
a	bekapcsoló	gombot	BE	állásba	(lásd	a	9.	ábrát).	Töltsön	meg	
egy	megfelelő	méretű	műanyag	zacskót	a	füstölőpálca	vagy	a	
cigaretta	füstjével. 
Helyezze	 a	 riasztót	 a	 füsttel	 teli	 zacskóba,	 majd	 zárja	 le	 a	
zacskót.	Néhány	másodpercen	belül	a	piros	lámpa	(a	B-1	és	
B-2	táblázatoknak	megfelelően)	villogva	 jelzi,	hogy	a	riasztó	
észlelte	a	zacskóban	a	szén-monoxidot.
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A	riasztó	hangjelzésének	ellenőrzéséhez	nyomja	meg	egy	pillanatra	a	teszt	gombot,	és	
néhány	másodpercen	 belül	 rövid	 hangjelzés	 hallható.	Állítsa	 a	 bekapcsoló	 gombot	KI	
állásba,	és	helyezze	vissza	a	riasztót	a	rögzítőaljzatra.

Karbantartás
Elnémítás (Csend)
Ha	a	riasztó	szén-monoxidot	érzékel	és	megszólal,	a	teszt/csend	gomb	megnyomásával	
a	 hangjelzés	 azonnal	 leállítható	 (a	 piros	 lámpa	 továbbra	 is	 villogni	 fog).	 Ha	 továbbra	
is	 észlelhető	 szén-monoxid,	 a	 piros	 fény	 és	 a	 hangjelzés	 hozzávetőleg	 4	 perc	
múlva	 újra	 bekapcsol.	A	 szén-monoxid	 riasztó	 egy	 szén-monoxid-észlelés	 során	 csak	
egyszer	 némítható	 el.	 Ha	 a	 szén-monoxid	 koncentrációja	 150	 ppm-nél	 magasabb,	 a	
szén-monoxid	riasztó	nem	némítható	el.
A riasztó tisztítása:
A	 készülék	 külső	 burkolatának	 tisztításához	 alkalmanként	 törölje	 át	 azt	 tiszta,	 nedves	
ruhával.	Ne	használjon	tisztító-,	fehérítő-,	mosószereket	és	polírozóanyagokat,	beleértve	
az	 aeroszolos	 kiszerelésűeket	 is.	 Ne	 permetezzen	 légfrissítőt,	 hajlakkot,	 festéket	
vagy	 más	 aeroszolos	 anyagokat	 a	 szén-monoxid	 riasztó	 közelében.	 Ne	 helyezzen	
légfrissítőket	a	szén-monoxid	riasztó	közelébe.
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6. Teendők a riasztó megszólalása esetén
(1)	 Nyissa	 ki	 az	 ajtókat	 és	 az	 ablakokat,	 és	 szellőztesse	 ki	 a	 helyiséget	 (lásd	 a	

megjegyzést).

(2)	 Kapcsolja	ki	az	összes	tüzelőanyaggal	működő	készüléket,	amennyiben	lehetséges,	
és	 fejezze	 be	 a	 használatukat.	 (A	 riasztó	 a	 teszt/csend	 gomb	 megnyomásával	
azonnal	elnémítható,	amennyiben	a	szén-monoxid	koncentrációja	nem	haladja	meg	
a	150	ppm	szintet.)

(3)	 Ürítse	ki	az	épületet,	és	hagyja	nyitva	az	ajtókat	és	ablakokat.

(4)	 Kérjen	azonnal	orvosi	segítséget	azok	számára,	akiken	a	szén-monoxid	mérgezés	
tünetei	jelentkeznek	(fejfájás,	hányinger),	és	számoljon	be	a	szén-monoxid	mérgezés	
lehetőségéről.

(5)	 Hívja	 fel	 gáz-	 vagy	 egyéb	 tüzelőanyag-szolgáltatója	 vészhelyzet	 esetén	 hívható	
telefonszámát.	Ezt	a	számot	jegyezze	fel	egy	jól	látható	helyre.

(6)	 Ne	 térjen	 vissza	 az	 épületbe,	 amíg	 a	 riasztó	 működik.	 (Ha	 elnémította	 a	 riasztót	
a	 teszt/csend	 gomb	 megnyomásával,	 várjon	 legalább	 5	 percig,	 hogy	 a	 riasztó	
ellenőrizhesse	a	szén-monoxid	jelenlétét.)

(7)	 A	tüzelőanyaggal	működő	készülékeket	ne	használja	újra	addig,	amíg	egy	szakképzett	
szerelővel	vagy	hasonló	szakemberrel	át	nem	vizsgáltatta	őket.

Megjegyzés:	Ha	az	ajtók	és	ablakok	nyitva	hagyásával	biztosítja	a	helyiség	szellőzését,	
előfordulhat,	 hogy	 a	 szén-monoxid	 eloszlik,	 és	 a	 riasztó	 elhallgat,	 mire	 a	 segítség	
megérkezik.	 Bár	 úgy	 tűnhet,	 hogy	 a	 probléma	 így	 ideiglenesen	 megoldódott,	 a	
szén-monoxid	forrásának	azonosítása	és	a	megfelelő	javítási	munkálatok	végrehajtása	
elengedhetetlen.
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 7. A család védelme
Az	alábbi	irányelvek	betartásával	csökkenthető	a	szén-monoxid	mérgezés	veszélye.
(1)	 Ismerje	meg	és	figyelje	a	szén-monoxid	jelenlétéről	árulkodó	jeleket.
Ezek	a	következők	lehetnek:
-	A	szén-monoxid	riasztó	rendellenes	szinteket	jelez.
-	A	készülékek	vagy	környékük	foltosak,	kormosak	vagy	elszíneződnek.
-	Az	őrlángok	gyakran	kialszanak.
-	Furcsa	szag	a	készülékek	működése	során.
-	A	nyílt	gázláng	sárga	vagy	narancssárga	színű	a	normális	kék	szín	helyett.
-	A	 család	 tagjai	 (és	a	háziállatok)	 a	 szén-monoxid	mérgezés	 fent	 leírt	 „influenzaszerű”	
tüneteit	mutatják.	Ha	a	fenti	jelek	bármelyikét	észleli,	a	további	használat	előtt	vizsgáltassa	
át	szakemberrel	a	készüléket.	Ha	a	család	tagjai	megbetegedtek,	kérjen	orvosi	segítséget.
(2)	 A	 fosszilis	 tüzelőanyagokkal,	 például	 szénnel,	 olajjal,	 természetes/palackozott	

gázzal,	 paraffinnal,	 fával,	 benzinnel,	 dízelolajjal,	 faszénnel	 üzemelő	 készülékeket	
és	 járműveket	 nagy	 gonddal	 válassza	 ki,	 és	 gondoskodjon	 a	 szakszerű	 üzembe	
helyezésükről	és	rendszeres	karbantartásukról.

(3)	 Az	 ilyen	 készülékeknek	 levegőt	 kell	 „belélegezniük”	 a	 tüzelőanyag	 megfelelő	
égéséhez.	 Ismerje	 meg,	 hogy	 honnan	 szívják	 be	 a	 készülékek	 a	 levegőt,	 és	
ellenőrizze,	 hogy	 a	 szellőzőnyílások/szellőzőtéglák	 szellőzése	 akadálytalan	
(különösen	építési	munkálatok	után).

(4)	 A	 készülékeknek	 emellett	 „ki	 is	 kell	 lélegezniük”	 a	 füstgázokat	 (beleértve	 a	
szén-monoxidot),	általában	egy	kürtőn	vagy	kéményen	keresztül.	Ellenőrizze,	hogy	
a	 kémények	 és	 kürtők	 nincsenek-e	 elzárva	 vagy	 nem	 szivárognak-e,	 és	 évente	
vizsgáltassa	át	őket.	Ellenőrizze,	hogy	nincs-e	túlzott	rozsdásodás	vagy	repedés	a	
készülékeken	és	a	csöveken.

24



(5)	 Soha	ne	hagyja	autója,	motorkerékpárja	vagy	a	fűnyírója	motorját	járni	a	garázsban,	
ha	a	garázs	ajtaja	zárva	van.	Soha	ne	hagyja	nyitva	a	garázsból	a	házba	vezető	
ajtót,	ha	jár	az	autó	motorja.

(6)	 Soha	ne	állítsa	be	önmaga	a	készülékek	őrlángját.

(7)	 Soha	ne	használja	a	gáztűzhelyet	vagy	a	grillsütőt	fűtésre.

(8)	 Figyelmeztesse	 a	 gyermekeket	 a	 szén-monoxid	 mérgezés	 veszélyére,	 és	 hogy	
soha	 ne	 érintsék	 meg	 a	 szén-monoxid	 riasztót,	 illetve	 ne	 akadályozzák	 más	
módon	 a	 működését.	 Ne	 engedje,	 hogy	 a	 kisgyermekek	 megnyomják	 a	 teszt/
csend	gombot,	mivel	így	hangos	zajnak	lehetne	kitéve,	ha	a	szén-monoxid	riasztó	
megszólal.

(9)	 Ha	az	ablakokat	és	az	ajtókat	kissé	nyitva	hagyja	(akár	csak	néhány	centiméterre),	
jelentősen	 csökkentheti	 a	 szén-monoxid	 nagy	 mennyiségű	 előfordulásának	
kockázatát.	 A	 modern	 ingatlanok	 hatékony	 légszigetelése	 csökkenti	 a	 szellőzés	
mértékét,	és	így	a	veszélyes	gázok	felgyűlhetnek.

(10)	 Szereljen	fel	szén-monoxid	riasztót	az	ebben	a	füzetben	javasolt	összes	helyre.

(11)	 Ismerje	 fel,	 hogy	 szén-monoxid	 mérgezés	 lehet	 az	 oka,	 ha	 a	 család	 tagjai	
„influenzaszerű”	 tüneteket	 mutatnak,	 amikor	 otthon	 vannak,	 de	 jobban	 érzik	
magukat,	amikor	hosszabb	ideig	távol	vannak.
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8. Műszaki specifikáció
Tápellátás:	 Két	 AAA	 típusú	 alkáli	 elem	 (cserélhető)	 –	 az	 Ei207	 modellek	 esetében. 

A	 tápellátást	 a	 készülék	 teljes	 élettartamára	 biztosító	 lítium-ionos	
akkumulátor	(nem	cserélhető)	–	az	Ei208	modellek	esetében.

Szén-monoxid érzékenység:	 Megfelel	 a	 BS	 EN	 50291-1:2010	 +	A1:2012	 /	 BS	 EN	
50291-2:2010	szabványoknak.
A	szén-monoxid	riasztó	a	B-1	és	B-2	táblázatoknak	(8–9.	oldal)	megfelelően	üzemel.
Elektromágneses kompatibilitás:	Megfelel	a	BS	EN	50270	szabványnak.	
Teszt/csend gomb:	Az	elektronika	és	a	hangjelzés	ellenőrzésére.
Ha	a	riasztó	szén-monoxidot	érzékel	és	megszólal,	a	teszt/csend	gomb	megnyomásával	
a	 hangjelzés	 azonnal	 leállítható	 (a	 piros	 lámpa	 továbbra	 is	 villogni	 fog).	 Ha	 továbbra	
is	 észlelhető	 szén-monoxid,	 a	 piros	 fény	 és	 a	 hangjelzés	 hozzávetőleg	 4	 perc	múlva	
újra	bekapcsol.	A	szén-monoxid	riasztó	egy	szén-monoxid-észlelés	során	csak	egyszer	
némítható	 el.	 A	 szén-monoxid	 150	 ppm-nél	 magasabb	 arányú	 jelenléte	 esetén	 a	
szén-monoxid	riasztó	nem	némítható	el.
Üzemi hőmérséklet:	-10	°C	és	40	°C	között.
Páratartalom-tartomány:	15%	és	95%	közötti	relatív	páratartalom	(nem	kicsapódó).
Hallható riasztás:	85	dB	(A)	minimum	3	m-en.
LCD kijelző:	A	10	ppm	feletti	szén-monoxid	szintet	jelzi	ki	(5	ppm-es	lépésekben).
RF-összekapcsolás:	RF-modul	szükséges	(lásd	a	Modelltáblázatot	a	3.	oldalon).
Szén-monoxid riasztási memória:	Jelzi	a	szén-monoxid	riasztó	korábbi	riasztásait.
Méretek (mm):	120	x	105	x	40.
Tömeg (gramm):	185	g	(Ei207)	178	g	(Ei208).
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9. A szén-monoxid riasztó szervizelése
Ha	a	szén-monoxid	riasztó	az	utasítások	gondos	elolvasása,	illetve	a	megfelelő	üzembe	
helyezés	és	az	elemek/akkumulátor	minőségének	ellenőrzése	után	sem	működik,	vigye	
vissza	 a	 készüléket	 javításra	 vagy	 cserére.	 Erre	 a	 vásárlás	 helyén	 van	 lehetősége,	
illetve	 visszaviheti	 a	 készüléket	 egy	 bélelt	 dobozban	 a	 szén-monoxid	 riasztón	 vagy	 a	
jelen	kézikönyvben	megadott	 legközelebbi	címre	 is,	az	 „Ügyfélszolgálat	és	 információ”	
részlegre.	(A	szállításhoz	előbb	szerelje	le	a	terméket	a	rögzítőaljzatról.)	Ismertesse	az	
észlelt	hibát,	valamint	a	szén-monoxid	riasztó	vásárlásának	helyét	és	dátumát.	

10. Garancia
Az	Ei	Electronics	a	vásárlás	dátumától	számítva	5	év	garanciát	vállal	az	Ei207	(az	elemeket	
leszámítva)	és	Ei208	szén-monoxid	riasztó	modellek	gyártási	vagy	anyaghibából	eredő	
meghibásodása	esetére.	A	garancia	csak	a	normál	körülmények	közötti	használatra	és	
szervizelésre	 érvényes,	 és	 nem	 vonatkozik	 a	 balesetből,	 gondatlanságból,	 helytelen	
használatból,	engedély	nélküli	szétszerelésből	vagy	szennyeződésből	adódó,	bármilyen	
módon	 okozott	 károkra.	A	 garancia	 nem	 vonatkozik	 a	 véletlen	 vagy	 következményes	
károkra.	Ha	a	szén-monoxid	riasztó	a	garancia	időtartama	alatt	meghibásodik,	gondosan	
becsomagolva	vissza	kell	juttatni	a	vásárlás	helyére	vagy	az	Ei	Electronics	vállalathoz,	
pontosan	le	kell	írni	a	hibát	(lásd	A szén-monoxid riasztó szervizelése	című	fejezetet),	
és	igazolni	kell	a	vásárlás	időpontját	(pl.	a	blokkal).

A	vállalat	a	saját	belátása	szerint	megjavítja	vagy	kicseréli	a	hibás	szén-monoxid	riasztót.
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11. A szén-monoxid riasztókra vonatkozó korlátozások
(1)	 A	 szén-monoxid	 riasztó	 csak	 jó	 elemekkel	 működik.	 Ha	 az	 akkumulátor/elemek	

lemerültek,	 a	 riasztó	 nem	 nyújt	 védelmet.	 Tesztelje	 a	 riasztót	 gombnyomással	
hetente,	illetve	utazás	vagy	más	hosszabb	távollét	után.

(2)	 A	szén-monoxidnak	be	kell	 kerülnie	a	 riasztóba	ahhoz,	hogy	a	készülék	érzékelni	
tudja.	Előfordulhat,	hogy	a	szén-monoxid	riasztó	közelében	nincs	szén-monoxid,	de	
a	ház	más	részeiben	(például	egy	alsóbb	szinten	vagy	egy	zárt	szobában)	van.	Az	
ajtók,	a	huzat	vagy	más	akadályok	meggátolhatják,	hogy	a	szén-monoxid	eljusson	
a	riasztóig.	Emiatt	javasoljuk,	hogy	a	hálószobákban	és	azok	közelében	is	szereljen	
fel	szén-monoxid	riasztót,	különösen	akkor,	ha	a	hálószobák	ajtaja	éjszaka	be	van	
csukva.	Ezenkívül	szereljen	fel	riasztókat	azokban	a	helyiségekben	is,	ahol	a	lakók	
sok	időt	töltenek,	vagy	ahol	lehetséges	szén-monoxid	forrás	található.

(3)	 Előfordulhat,	 hogy	 a	 szén-monoxid	 riasztó	 hangja	 nem	 hallható.	 A	 hangjelzés	
hangos,	de	lehetséges,	hogy	egy	csukott	ajtó	mögül	vagy	túl	nagy	távolságból	nem	
lesz	 hallható.	A	 szén-monoxid	 riasztók	 összekapcsolása	RF-kapcsolattal	 jelentősen	
megnöveli	 annak	 a	 valószínűségét,	 hogy	 a	 jelzés	 hallható	 lesz.	 Előfordulhat,	 hogy	
a	 riasztó	 nem	 tudja	 felébreszteni	 az	 alkohol	 vagy	 kábítószer	 hatása	 alatt	 álló	
személyeket.	A	televízió	hangja,	a	zene	vagy	a	forgalom	zaja	elnyomhatja	a	riasztó	
hangját.	A	 csukott	 ajtók	mindkét	 oldalára	 felszerelt	 szén-monoxid	 riasztók	 nagyobb	
eséllyel	 lesznek	hallhatók.	Ezt	a	 szén-monoxid	 riasztót	nem	hallássérült	 személyek	
számára	tervezték.

(4)	 A	 szén-monoxid	 riasztók	 működési	 ideje	 nem	 korlátlan.	 A	 szén-monoxid	 riasztó	
kifinomult	 elektronikai	 eszköz,	 amely	 számos	 alkatrészből	 áll.	 Habár	 a	 riasztó	
és	 alkatrészei	 szigorú	 teszteken	 mennek	 át,	 és	 tervezésükből	 adódóan	 nagyon	
megbízhatók,	előfordulhat,	hogy	egy	alkatrész	meghibásodik.	Emiatt	a	szén-monoxid	
riasztót	 hetente	 tesztelni	 kell.	 Az	 „EGYSÉG	 CSERÉJÉNEK	 DÁTUMA”	 után	 a	
szén-monoxid	riasztót	le	kell	cserélni.	Ellenőrizze	a	riasztó	oldalán	található	címkét.
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(5)	 A	 szén-monoxid	 riasztók	 nem	 helyettesítik	 az	 életbiztosítást.	 A	 háztulajdonosok	
maguk	 felelnek	 az	 életbiztosításukért.	 A	 szén-monoxid	 riasztó	 figyelmeztet	 a	
szén-monoxid	növekvő	szintjére,	de	nem	garantálható,	hogy	ez	mindenkit	megvéd	a	
szén-monoxid	mérgezéstől.

(6)	 A	szén-monoxid	riasztó	nem	használható	korán	figyelmeztető	 füstjelzőként.	Egyes	
tüzeknél	keletkezik	szén-monoxid,	de	a	szén-monoxid	riasztók	válaszjellemzői	nem	
teszik	lehetővé	a	megfelelő	riasztást	tűz	esetén.	A	tüzek	időben	történő	jelzéséhez	
füstjelzőket	kell	felszerelni.

(7)	 A	 szén-monoxid	 riasztó	 nem	 érzékeli	 a	 földgáz	 (metán),	 a	 palackozott	 gázok	
(propán,	bután)	vagy	egyéb	gyúlékony	gázok	jelenlétét.	Ezek	érzékelésére	szereljen	
fel	gyúlékonygáz-riasztókat.	Megjegyzés:	Az	elektrokémiai	érzékelőkkel	rendelkező	
szén-monoxid	 riasztók	 áttételesen	 érzékenyek	 a	 hidrogénre.	 Ez	 azt	 jelenti,	 hogy	
jelezhetnek	 a	 helytelenül	 feltöltött	 akkumulátorok	 (például	 hajók	 esetében)	 vagy	
akkumulátortöltő	rendszereken	(például	az	alternatív	energiarendszereken)	keresztül	
feltöltött	 akkumulátorok	 által	 kibocsátott	 hidrogén	 érzékelésekor.	 A	 szén-monoxid	
riasztó	500	ppm	H2-szint	esetén	jelez,	10	és	40	perc	közötti	kitettségnél.

FIGYELMEZTETÉS:	 EZT	 A	 SZÉN-MONOXID	 RIASZTÓT	 A	 SZÉN-MONOXID	 AKUT	
HATÁSAI	 ELLENI	 VÉDELEMRE	 TERVEZTÉK.	 BIZONYOS	 BETEGSÉGEK	 ESETÉN	
NEM	NYÚJT	TELJES	KÖRŰ	VÉDELMET.	HA	KÉTSÉGEI	VANNAK,	KÉRJEN	ORVOSI	
TANÁCSOT.
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12. Hibaelhárítás
A TESZT GOMB NEM HOZZA MŰKÖDÉSBE A RIASZTÓT:
(1)	 Ellenőrizze,	hogy	a	riasztó	megfelelően	van-e	rögzítve	a	rögzítőaljzatra.

(2)	 Az	 áramellátás	 csatlakoztatása	 után	 várjon	 15	 másodpercet,	 mielőtt	 ellenőrzi	 a	
gombokat.

(3)	 Nyomja	le	erősen	a	gombot,	és	tartsa	lenyomva	legalább	5	másodpercig.

(4)	 Cserélje	ki	az	elemeket	(csak	az	Ei207	modelleken).

A RIASZTÓ LÁTSZÓLAG OK NÉLKÜL SZÓLAL MEG:
Kövesse	a	Teendők a riasztó megszólalása esetén	című	rész	részletes	utasításait.
Ha	továbbra	is	problémákat	észlel:

(1)	 Győződjön	meg	arról,	hogy	nincs	a	közelben	olyan	tüzelőanyag-égető	berendezés,	
amely	szén-monoxidot	bocsáthat	ki	(akár	a	szomszédban	is).

(2)	 Győződjön	meg	arról,	hogy	nem	került	a	 levegőbe	párolgó	vagy	páraszerű	anyag	
(festék,	hígító,	hajlakk,	kémiai	tisztítószerek,	aeroszol	spray	vagy	impregnáló	vizes	
emulzió,	például	aminofunkciós	sziloxán	vagy	alkil-alkoxiszilán).

(3)	 Győződjön	meg	arról,	hogy	nincs	a	közelben	szabadtéri	szén-monoxid	forrás	(például	
autó	járó	motorral,	nagy	forgalom,	erős	légszennyezettség	vagy	füstölő	grillsütő).

(4)	 Győződjön	meg	arról,	hogy	nincs	a	közelben	hidrogénforrás,	például	töltés	alatt	álló	
akkumulátor	(hajón	vagy	szünetmentes	tápegységekben).

(5)	 Győződjön	 meg	 arról,	 hogy	 nem	 került	 a	 levegőbe	 nagy	 mennyiségű	 füst	 olyan	
eszközökből,	 mint	 például	 a	 vízipipa	 különböző	 fajtái,	 különös	 tekintettel	 azokra,	
amelyekben	szén	vagy	faszén	melegíti	fel	a	dohányt.
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(6)	 Ha	 a	 riasztót	 RF-modullal	 együtt	 szerelte	 fel,	 győződjön	meg	 arról,	 hogy	 a	 többi	
RF-kapcsolattal	 összekapcsolt	 riasztóval	 nincs	 probléma,	 és	 hogy	minden	 riasztó	
házkódja	helyes.

(7)	 Nyomja	meg	a	Teszt/csend	gombot	a	riasztó	hangjának	kikapcsolásához.

Ha	a	szén-monoxid	riasztó	továbbra	is	szól,	valószínűleg	hibás,	és	le	kell	cserélni	(lásd	
A szén-monoxid riasztó szervizelése	című	részt).
TEENDŐK A RIASZTÓ MEGSZÓLALÁSA ESETÉN:
Hibaállapot	jelzésekor	a	szén-monoxid	riasztó	sípolni	kezd,	és	a	sárga	jelzőfény	villog.
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Hibaállapot Hibajelzés Művelet

Alacsony töltöttségű 
elem/akkumulátor 1 sípolás 1 sárga villanással

Az elemek cseréje előtt ellenőrizze az „EGYSÉG CSERÉJÉNEK DÁTUMA” címkét az egység oldalán. 
A címkén található dátum után ne az elemeket, hanem a riasztót cserélje ki.

Cserélje ki az elemeket Cserélje ki a riasztót

Ei207 modellek Ei208 modellek

Szén-monoxid riasztó hibatáblázata

Hibás érzékelő 2 sípolás 2 sárga villanással Cserélje ki a riasztót Cserélje ki a riasztót

Élettartam vége 3 sípolás 3 sárga villanással Cserélje ki a riasztót Cserélje ki a riasztót



060 335

Gombteszt OK Alacsony töltöttségű elemről/
akkumulátorról szóló �gyelmeztetés Érzékelőhiba

CSERÉLJE KI 
AZ EGYSÉGET

Szellőztetési állapot Kiürítési állapot Élettartam vége állapot

SZELLŐZTETÉS
KIÜRÍTÉS

CSERÉLJE KI 
AZ EGYSÉGET

Gombteszt OK Alacsony töltöttségű elemről/
akkumulátorról szóló �gyelmeztetés Érzékelőhiba

Szellőztetési állapot Kiürítési állapot Élettartam vége állapot

(1. verzió)

(2. verzió)

13. A kijelző és a jelzések összefoglalása
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Bekapcsolás 1 villanás 1 villanás

Bekapcsolva

Bekapcsolva

Bekapcsolva

1 villanás

KikapcsolvaKikapcsolva

Kikapcsolva

KikapcsolvaKikapcsolva

1 villanás 
(másodper-
cenként)

Villog (a B táblázat 
szerint)

Gombteszt (hetente)

Az egység maga észleli 
a szén-monoxid gázt

RF-kapcsolaton keresztül 
aktivált riasztás

Kikapcsolva

Kikapcsolva

1 villanás 
(körülbelül percenként)

1 sípolás 
1 sárga villanással

2 sípolás 
2 sárga villanással

3 sípolás
3 sárga villanással

KikapcsolvaAlacsony töltöttségű 
elem/akkumulátor állapot

2 villanás 
(körülbelül percenként)

KikapcsolvaÉrzékelő hibaállapota Kikapcsolva

3 villanás 
(körülbelül percenként)

KikapcsolvaÉlettartam vége állapot Kikapcsolva

Normál üzemmód

Hiba üzemmód

Készenlét Kikapcsolva Kikapcsolva KikapcsolvaKikapcsolva

Kikapcsolva

Az Ei207 és 208 modellek jelzéseinek összefoglalása

Piros LED Sárga LED Zöld LED Hangjelző

Bekapcsolva

Bekapcsolva

Az Ei207 és 208 modellek szervizdiagnosztikája

Diagnosztikai módok Művelet Piros LED Sárga LED Hangjelző Művelet

Cserélje ki 
a riasztót

Tartsa a gombot 
lenyomva

Tartsa a gombot 
lenyomva

Tartsa a gombot 
lenyomva

Alacsony töltöttségű 
elem/akkumulátor

Kikapcsolva 1 sípolás 
villanással

2 sípolás 
villanásokkal

1 villanás

A C táblázat 
szerint villog

Hibás érzékelő

Lásd a 
megjegyzést*

Riasztási memória

Legfeljebb 24 órával 
az esemény után

A C táblázat 
szerint villog

Kikapcsolva Kikapcsolva

Hosszú távú memória Kikapcsolva

Tartsa a gombot 
lenyomva

3 villanásÉlettartam vége Kikapcsolva 3 sípolás 
villanásokkal

Memória törlése Várja meg, amíg 
világítani kezd a 
zöld fény, majd 
engedje fel a gombot

Kikapcsolva 2 villanás

Hibaellenőrzések

Művelet Piros LED Zöld LED Hangjelző

Cserélje ki 
a riasztót

Gyorsan villog 
a C táblázat 
szerint

LCD kijelző

Kikapcsolva

Szén-monoxid 
ppm értéke

Szén-monoxid 
ppm értéke

A hosszú távú 
teszt után tartsa 
lenyomva a gombot

Megjegyzés* – Ei208 modellek esetén cserélje ki a riasztót
– Ei207 modellek esetén (lásd az alacsony töltöttségű elemekre vonatkozó utasításokat az 5. szakaszban)
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Bekapcsolás 1 villanás 1 villanás

Bekapcsolva

Bekapcsolva

Bekapcsolva

1 villanás

KikapcsolvaKikapcsolva

Kikapcsolva

KikapcsolvaKikapcsolva

1 villanás 
(másodper-
cenként)

Villog (a B táblázat 
szerint)

Gombteszt (hetente)

Az egység maga észleli 
a szén-monoxid gázt

RF-kapcsolaton keresztül 
aktivált riasztás

Kikapcsolva

Kikapcsolva

1 villanás 
(körülbelül percenként)

1 sípolás 
1 sárga villanással

2 sípolás 
2 sárga villanással

3 sípolás
3 sárga villanással

KikapcsolvaAlacsony töltöttségű 
elem/akkumulátor állapot

2 villanás 
(körülbelül percenként)

KikapcsolvaÉrzékelő hibaállapota Kikapcsolva

3 villanás 
(körülbelül percenként)

KikapcsolvaÉlettartam vége állapot Kikapcsolva

Normál üzemmód

Hiba üzemmód

Készenlét Kikapcsolva Kikapcsolva KikapcsolvaKikapcsolva

Kikapcsolva

Az Ei207 és 208 modellek jelzéseinek összefoglalása

Piros LED Sárga LED Zöld LED Hangjelző

Bekapcsolva

Bekapcsolva

Az Ei207 és 208 modellek szervizdiagnosztikája

Diagnosztikai módok Művelet Piros LED Sárga LED Hangjelző Művelet

Cserélje ki 
a riasztót

Tartsa a gombot 
lenyomva

Tartsa a gombot 
lenyomva

Tartsa a gombot 
lenyomva

Alacsony töltöttségű 
elem/akkumulátor

Kikapcsolva 1 sípolás 
villanással

2 sípolás 
villanásokkal

1 villanás

A C táblázat 
szerint villog

Hibás érzékelő

Lásd a 
megjegyzést*

Riasztási memória

Legfeljebb 24 órával 
az esemény után

A C táblázat 
szerint villog

Kikapcsolva Kikapcsolva

Hosszú távú memória Kikapcsolva

Tartsa a gombot 
lenyomva

3 villanásÉlettartam vége Kikapcsolva 3 sípolás 
villanásokkal

Memória törlése Várja meg, amíg 
világítani kezd a 
zöld fény, majd 
engedje fel a gombot

Kikapcsolva 2 villanás

Hibaellenőrzések

Művelet Piros LED Zöld LED Hangjelző

Cserélje ki 
a riasztót

Gyorsan villog 
a C táblázat 
szerint

LCD kijelző

Kikapcsolva

Szén-monoxid 
ppm értéke

Szén-monoxid 
ppm értéke

A hosszú távú 
teszt után tartsa 
lenyomva a gombot

Megjegyzés* – Ei208 modellek esetén cserélje ki a riasztót
– Ei207 modellek esetén (lásd az alacsony töltöttségű elemekre vonatkozó utasításokat az 5. szakaszban)
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14. Kapcsolat

A terméken található áthúzott kuka piktogram azt jelzi, 
hogy a termék nem kerülhet a háztartási hulladék közé. A 
megfelelő ártalmatlanítás megakadályozza, hogy a termék 
károsítsa a környezetet vagy az emberi egészséget. A 
terméket az ártalmatlanítás során különítse el a szokásos 
háztartási hulladéktól, így gondoskodhat a 
környezettudatos újrahasznosításáról. A megfelelő 
hulladékgyűjtésről és -kezelésről a helyi önkormányzatnál 
vagy a terméket forgalmazó kereskedőnél tájékozódhat.
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