A kézikönyv eredeti angol változata, amelyen ezek a fordítások alapulnak, független
jóváhagyással rendelkezik. Amennyiben az egyes változatok között eltérések
tapasztalhatók, a FireAngel Safety Technology Limited kijelenti, hogy az angol kézikönyv
valós és helyes tájékoztatással szolgál.
Elhelyezés
A lehető legkorábbi figyelmeztetés érdekében azt
javasoljuk, hogy a füstriasztókat minden olyan helyiségbe
szereljék be, ahol a hőmérséklet 4 °C és 38 °C közötti.
FIGYELMEZTETÉS:
A
fenti
tartományon
kívüli
hőmérsékletnek való hosszabb kitettség csökkenti a
termék élettartamát.

SMART SILENCE technológia
A füstriasztók reagálhatnak főzés közbeni gőzökre vagy
más, nem vészhelyzetet jelentő szituációkban. Riasztója
rendelkezik ‘Smart Silence’ technológiával. Ismert
hamis riasztás esetén ideiglenesen lenémíthatja azt a
Test gomb megnyomásával. Riasztója 10 perc elteltével
automatikusan visszatér teljes érzékenységi módba.

A füstriasztókat legalább 300 mm-re kell helyezni a
lámpatestektől és falaktól. Ideálisan a helyiség közepéhez
a lehető legközelebb helyezze.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a riasztót elérő füstszint
nagyon magas, a riasztó némítása felülírásra kerül, és a
riasztó folytatja a hangjelzést.

A füstriasztókat legfeljebb 600 mm-rel lentebb helyezze a
helyiség legmagasabb pontjától.

VESZÉLY: A riasztást sose hagyja figyelmen kívül.
A riasztó megszólalása egy potenciálisan veszélyes
helyzetre figyelmezteti Önt. Ne hagyja figyelmen kívül. A
riasztás figyelmen kívül hagyása sérüléshez vagy halálhoz
vezethet. Ha a füstriasztó aktiválódik és Ön nem teljesen
biztos a füst származását illetően, azonnal kérjen meg
mindenkit, hogy hagyja el a házat.
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Oldalfalra helyezés esetén a füstriasztó legfelső pontja
150 és 300 mm között lehet a mennyezettől, és legalább
300 mm-re egy másik faltól.
A Thermoptek füstriasztók nem riasztanak be
indokolatlanul a főzés közben képződő gőzben, így
konyhához közel is elhelyezheti. Más füstriasztókhoz
hasonlóan zavaró hatással lehet rájuk a lecsapódó pára,
ezért ne helyezze fürdőszoba közelébe.

Alacsony akkumulátor szint
A tűz esetén nyújtandó védelem érdekében azonnal
cserélje le a riasztót. Amennyiben a piros LED villog
a hangjelzéstől eltérő időközönként, ez hibát jelez.
Garanciális időszakon belül lépjen kapcsolatba a Műszaki
támogatással. Egyéb esetben azonnal cserélje le a
riasztót.

FONTOS: A megfelelőség biztosítása érdekében
ellenőrizze az Ön ingatlanjára érvényes épület- és
tűzvédelmi szabályozásokat.
Mobil otthonok és lakókocsik
Ez a tűzriasztó alkalmas mobil házakba és lakókocsikba.

Thermoptek szenzortechnológia
A Thermoptek technológia gyors reakciót biztosít lassú,
láng nélküli és gyors, lángoló tűz esetén is egyetlen
riasztóban. A technológia folyamatosan figyeli a
hőmérséklet változását, hirtelen hőmérséklet emelkedés
esetén a riasztó érzékenysége megnő.

Kereskedelmi és ipari területek
Ez a tűzriasztó nem alkalmas nem lakott, kereskedelmi
vagy ipari területen, sem a fentebb leírottaktól eltérő egyéb
módon való alkalmazásra.
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Karbantartás
FIGYELEM: A füstriasztót ne fesse be.

ST-630 LED mutatók
Piros LED

Megsemmisítés
A WEEE 2012/19/EU sz. Rendeletnek megfelelően az
elektromos termékek nem dobhatók ki általános háztartási
hulladékkal együtt. Az reteszelhető tartó az érzékelő
megsemmisítése előtt ki kell venni, és mindkét részt a
helyi rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni.

Sárga LED

45 másodpercen- ként folyamatosan
villog
Minden
másodpercben
villog

Hallható
jel

Státusz

-

Normál
működés

-

3 hangos
pittyegés
ismétlődik

Riasztás

Ellenőrizze,
hogy van-e
tűzveszély és
hagyja el az
ingatlant

-

“Smart
silence”
(intelligens
csend)
csökkenti az
érzékenységet.

Az
érzékenység
10 percen
belül
visszatér
a normális
értékre

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a riasztót. Ne égesse el.
Minden 10
másodpercenként
villog akár 10
percen keresztül

Garancia
Kit fed? A garancia csak az ST-630 termék eredeti
vásárlójára érvényes.
Meddig érvényes a garancia? A garancia a vásárlást
követő 10 évig marad érvényben.
Mire vonatkozik a garancia? A garancia az anyag
és a gyártási folyamat hibáira terjed ki.
Mire nem vonatkozik a garancia? A garancia nem
vonatkozik a balesetek, nem megfelelő használat,
szétszerelés, visszaélés vagy gondatlanság által okozott
károkra; nem vonatkozik továbbra a FireAngel irányításán
kívüli eseményekre vagy állapotokra sem, például vis
maior esetén (tűz, ítéletidő stb.).

KOMPATIBILIS A FIREANGEL W2 / ZW MODULLAL
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45 másodpercen- Egy időben A rövid pit�- Alacsony
ként villog
villog piros tyegés a LED akkumuLED-ként. villogásával látor
egyidejűleg
bocsátódik ki.

Cserélje ki 30
napon belül

45 másodpercen- Egyszer
ként villog
villog 45
másodperc,
20-25
másodperc
a piros LED
után

Hívja fel a
FireAngel
technikai
támogatást,
ha garancián
belül van. Ha
nem, azonnal
cserélje ki a
riasztást

A rövid
Hiba
pittyegés
a vörös LED
villogásával
egyidejűleg
bocsátódik
ki.
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A jótállás feltételeiről kérjük tájékozódjon a mellékelt
jótállási jegyen leírtakból, vagy kérjen segítséget az alábbi
elérhetőségek egyikén: Somogyi Elektronic Kft. 9027
Győr, Gesztenyefa út 3., telefon: 96/512-512, e-mail:
somogyi@somogyi.hu, web: www.somogyi.hu.

Cselekvést
kíván

