
HU 

Funkciók 

Hangjelzés Piros „ALARM” LED Sárga „FAULT” LED Zöld „POWER” LED Jelentése 

nincs Villog kb. percenként Nem jelez Nem jelez Normál 
üzemállapot 

Csipogás kb. percenként 
Nem jelez Villog kb. percenként Nem jelez 

Alacsony 
elemfeszültség 

Csipogás kb. 2 percenként 
Villog kb. 2 

percenként 
Villog kb. 2 

percenként 
Villog kb. 2 

percenként 
Teszt-funkció 

Folyamatos csipogás Nem jelez Folyamatosan világít Nem jelez Az érzékelő nincs 

felhelyezve 

Csipogás kb. percenként 
Nem jelez Villog kb. 3x / perc Nem jelez Az érzékelő elromlott 

Csipogás kb. 2 percenként 
Villog kb. percenként Nem jelez Villog Néma üzemmód 

Folyamatos riasztás Villog Nem jelez Nem jelez Riasztási állapot 

Tisztítás 
 

 

Használati útmutató 

RM370 típusú szén-monoxid érzékelő 

FIGYELEM! ÜZEMELTETÉS VAGY SZERELÉS ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZEKET AZ 

UTASÍTÁSOKAT! 

EZT A KÉSZÜLÉKET ARRA TERVEZTÉK, HOGY VÉDELMET NYÚJTSON A SZÉN-MONOXID AKUT 

HATÁSAIVAL SZEMBEN. NEM NYÚJT TELJES KÖRŰ VÉDELMET BIZONYOS EGÉSZSÉGÜGYI 

PROBLÉMÁKKAL KŰZDŐKNEK, KÉTSÉG ESETÉN KÉRJEN ORVOSI TANÁCSOT! A HOSSZAN TARTÓ, 

ALACSONY CO-SZINTNEK (>10 PPM) VALÓ KITETTSÉGNEK KRÓNIKUS HATÁSAI LEHETNEK. EZZEL 

KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKBEN IS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERTŐL KÉRJEN TANÁCSOT. A KÉSZÜLÉK 

NEM NYÚJT VÉDELMET A SZÉN-MONOXID KRÓNIKUS HATÁSAI ELLEN ÉS NEM BIZTOSÍT TELJES 

VÉDELMET A SPECIÁLIS KOCKÁZATTAL SZEMBEN. 

A TERMÉK HASZNÁLATA NEM HELYETESÍTI A FŰTŐBERENDEZÉSEK SZAKSZERŰ TELEPÍTÉSÉT ÉS 

KARBANTARTÁSÁT, VALAMINT A MEGFELELŐ SZELLŐZÉS BIZTOSÍTÁSÁT! 

A szén-monoxid nagyon mérgező, színtelen, szagtalan gáz. Megjelenése a lakóterekben a nem 

megfelelően működő fűtőberendezésekből, valamint a belsőégésű motorok kipufogógázaiból 

lehetséges. Mérgező hatása azzal magyarázható, hogy a vér hemoglobinjában található 

vasatomokkal stabil komplexet, szén-monoxid-hemoglobint (COHb) képez, ezzel a szervezet 

oxigénfelvételét és oxigénellátását akadályozza. Ezáltal lassú, fulladásos halált okoz! A szén- 

monoxid szintje eleinte lassan emelkedik, majd hirtelen megnő! 

A szén-monoxid mérgezés tünetei egyrészt az általános mérgezési tünetekhez hasonlóak: 

émelygés, fejfájás, hányinger, hányás; Illetve van néhány speciális tünet is: végtagok gyengesége, 

izomfájdalom, mozgásképtelenség, hallucináció. 

Az első tünetek 35 és 200 ppm közötti mennyiségnél jelentkeznek. Ppm=parts per million, kis 

koncentrációk jellemzésére használt mérőszám, milliomod részt jelent. 35 ppm = 0,0035 %. Nagy 

forgalmú helyeken akár 50 ppm koncentrációban is felhalmozódhat. Stádium alapján: 

- Első stádium: a mérgezést szenvedett nyugtalan, zavart, kábult, fáradt, enyhe fejfájásra 

panaszkodhat. Jelentkezhet szédülés, hányinger, hányás. Bőre cseresznyepiros. 

- Második stádium: izomgörcsök a végtagokban, majd az egész testben, görcsroham, 

eszméletvesztés. 
- Harmadik stádium: izomok ellazulnak, légzésbénulás, halál. 
A tünetek jelentkezhetnek fokozatosan, de kialakulhatnak hirtelen is. 

 

TELEPÍTÉS ELŐTT MINDEN ESETBEN MŰKÖDÉSI PRÓBÁT KELL TARTANI A KÉSZÜLÉK 

MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉRE! A TELEPÍTÉST CSAK SZAKEMBER VÉGEZHETI AZ 

ÉRVÉNYES SZABVÁNYOK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL! A KÉSZÜLÉKET SOHA NE TAKARJA VAGY FESSE 

LE, KERÜLJE A MARÓ HATÁSÚ TISZTÍTÓ- ÉS OLDÓSZEREK ÉS VÍZ HASZNÁLATÁT AZ ÉRZÉKELŐ 

KÖZELÉBEN! A NEM SZAKSZERŰ SZERELÉS (AZ ÉRZÉKELŐ LETAKARÁSA, LEFESTÉSE, OLDÓSZERES 

LEMOSÁSA, NEM MEGFELELŐ HELYRE TELEPÍTÉSE, HELYTELEN ELEM-POLARITÁS STB.) HIBÁS 

RIASZTÁST, VAGY RIASZTÁS ELMARADÁSÁT OKOZHATJA! MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: 0 - +40 °C, 

PÁRATARTALOM: 30 - 90 %, LÉGNYOMÁS: 86 - 106 kPa. VONATKOZÓ SZABVÁNY: EN50291. CSAK 

BELTÉRI HASZNÁLATRA! AZ ÉRZÉKELŐ EGYSÉG ÉLETTARTAMA AZ ELSŐ BEÜZEMELÉSTŐL 

SZÁMÍTOTT 7 ÉV. AZ ÉRZÉKELŐ „ÉLETTARTAM VÉGE" KIJELZÉSI OPCIÓVAL RENDELKEZIK. 

„Élettartam vége" funkció: az érzékelő élettartama az első beüzemelése után (amikor az elemek 

első alkalommal feszültség alá helyezik a készüléket) indul. A készülék elektronikus élettartam 

érzékelő egységgel van ellátva, amely az élettartam végét a kijelzőn megjeleníti. 
Az érzékelő telepítése 

Az érzékelőket minden hálószobákban és azokban a lakószobákban ajánljuk elhelyezni, ahol a lakók 

hosszú ideig tartózkodnak. A zárt ajtajú helyiségekben való elhelyezést nem ajánljuk, mert

a riasztás hangjának érzékelését ez megnehezíti. Mivel a szén-monoxid gáz szobahőmérsékleten 

könnyebb a levegőnél, ezért az érzékelőt 1,5 és 2,5 m közötti magasságban kell elhelyezni, 

azonban a mennyezettől minimum 25 cm-es távolságot kell tartani. Ügyelni kell arra is, hogy a 

gyermekek ne férhessenek hozzá a készülékhez! Nem szabad az érzékelőt ablak, ventilátor, 

fűtőberendezés, szaniter, párásító, szellőző, gáztűzhely, gépjármű kipufogó közelébe helyezni, 

ilyen esetekben a minimális szerelési távolság 1,5 m. Figyelni kell arra is, hogy a nagy 

koncentrációjú dohányfüst is téves riasztást okozhat! 
Az elemek behelyezése - 1. kép 

A készülék hátlapja egy határozott lefele húzással könnyedén eltávolítható. A falra ezt a hátlapot 

kell felerősíteni az érzékelő rögzítéséhez. A hátlap eltávolítása után láthatóvá válik az elemtartó, 

melybe 3 db 1,5 V-os elemet (LR6 - AA) kell behelyezni polaritás helyesen a jelöléseknek 

megfelelően a készülék megfelelő működéséhez. Amennyiben a behelyezés sikeres és az elemek 

megfelelő töltöttséggel rendelkeznek egy rövid sípjel hallható és az érzékelő máris üzemképes. A 

megfelelő töltöttségről az LCD kijelző is tájékoztatást ad. 3,5 V feszültség alatt az elemek teljes 

lemerültségét mutatja a kijelző, a készülék a kijelzés után még 5 napig üzemképes. Az üres 

elemtartóban elemenként egy-egy kipattanó rudacska található, melyeket az elemek 

behelyezésekor kell az elemekkel a helyükre visszatolni. Az elemek nélkül ezek a rudacskák 

megakadályozzák a hátlap visszahelyezését ezzel akadályozva meg az érzékelő elemek nélküli falra 

helyezését. FIGYELEM! Mindig jó minőségű elemeket használjon a hosszú élettartam érdekében és 

soha ne használjon tölthető elemeket (akkumulátorokat)! 
Az érzékelő falra szerelése - 2. kép 

A használati utasításban leírtaknak megfelelő telepítési hely kiválasztása után az érzékelő hátlapját 

kell a rajta található két furat segítségével a falra rögzíteni. Ezután az érzékelőn található nyílásokat 

a már behelyezett elemekkel kell a hátlapon található fülekre tolni és egy határozott, lefelé 

irányuló mozdulattal kell kattanásig lehúzni. A kattanó hang jelzi a készülék megfelelő pozícióba 

való kerülését. 
A készülék előlapja, kezelése és működése - 3. kép 

A készülék előlapját egy LCD kijelző uralja. A kijelzőn felváltva (20 s) jelenik meg az aktuálisan 

érzékelt szén-monoxid gázszint ppm mértékegységgel és a környezeti hőmérséklet °C-ban (1). A 

kijelzőn látható az érzékelőt működtető elemek töltöttségi szintje is (2). Az elemek lemerült 

állapotát percenként egy rövid hangjelzés is jelzi. A működés során fellépő hibák visszajelzése is itt 

történik: „ERR" - kijelzés működési hiba esetén; „---„ - tesztüzem; „HCO" - magas szén- monoxid 

szint. A készülék működéséről az előlapon három visszajelző LED (3) is tájékoztatást nyújt. A zöld 

színű, „POWER" jelölésű LED a megfelelő működés alatt 45 másodpercenként felvillan. A sárga 

színű, „FAULT" feliratú LED a készülék meghibásodását jelzi. A piros, „ALARM" jelzésű LED a 

riasztási állapotot jelzi. A TEST/MENU gomb (4) segítségével a készülék működését lehet 

kipróbálni. A gombot 1 másodpercig nyomva az érzékelő öntesztet végez, ami a visszajelző LED-ek 

felvillanásával indul, a kijelzőn a „—„ felirat jelenik meg, ezután az „ALARM" LED 4 x felvillan és 

eközben a készülék 4 x sípoló hanggal jelez. A tesztet ajánlatos havonta elvégezni! Az előlapon 

található még az érzékelő elem és a hangszóró közös nyílása (5) is. Működési hiba esetén a 

készüléket ki kell cserélni, ne próbálja meg az érzékelő házát felnyitni és a hiba okát megkeresni! Ez 

az érzékelő hibás működését okozhatja! A készülék átjelzővel nem rendelkezik („B" osztály). 

A készüléket csak száraz vagy enyhén nedves ronggyal, illetve portörlővel szabad tisztítani. Soha ne 

használjon vizet, porszívót, tisztítószereket vagy oldószereket az érzékelő tisztításakor, mert a  

cellába jutó víz tönkreteszi az érzékelő elemet az oldószerek pedig ezen felül vakriasztást is 

okozhatnak! 
Elemcsere 

Az alacsony elemfeszültségre a kijelző és a „FAULT" LED is jelzi. Ebben az esetben az érzékelőt le 

kell emelni a rögzített hátlapjáról, ekkor láthatóvá válnak az elemek. A lemerült elemeket ki kell 

venni az elemtartóból és a műszaki üzletekben kihelyezett elemgyűjtő ládákba szabad csak 

kidobni! A környezet védelme érdekében háztartási hulladékgyűjtőbe sohase dobjon használt 

elemeket! 

Az elemek pótlására kizárólag jó minőségű 3 db LR6 / AA típusú 1,5 V-os elemet használjon! Az 

elemek legyenek mindig egyszerre cserélve és minden esetben azonos gyártmánytípusúak 

legyenek! Az elemeket az elemtartóba polaritás helyesen kell behelyezni, ügyelve arra, hogy az 

elem cseréje során kiugrott piros biztonsági pöckök is megfelelően visszatérjenek az elemek alatt 

található fészkükbe. Az elemcsere végeztével a készüléket vissza kell helyezni a falra rögzített 

hátlapra és a TEST / MENU gombbal működési próbát kell tartani. Egy jó minőségű elemcsomaggal 

a készülék kb. 1 éven keresztül üzemképes. 
Teendők riasztás esetén 

Amikor a szén-monoxid gáz koncentrációja elér egy bizonyos szintet (>55 ppm) a riasztásnak 

aktiválódnia kell. A koncentráción kívül a gáz jelenlétének időtartama is meghatározó a riasztás 

beindulásához. Amennyiben a koncentráció értéke 60-90 percig meghaladja az 55 ppm értéket, 

vagy 10-40 percig a 110 ppm értéket, vagy 3 percig a 330 ppm értéket a riasztás élesedni fog (EN 

50291 szabvány szerint). Ekkor a lakásban tartózkodóknak a következő teendői vannak: 

1. Azonnal ki kell nyitni az ablakokat a lakás átszellőztetése érdekében és a lakást el 

kell hagyni. 

2. Értesíteni kell a tűzoltókat. A lakásba nem szabad visszatérni, amíg arra a tűzoltók 

engedélyt nem adnak. A veszélyre a lakásszomszédokat is figyelmeztetni kell! 

3. Egészségügyi tünetek (fejfájás, émelygés, hányás stb.) fennállása esetén orvosi 

segítséget is igénybe kell venni! 

4. A jelzés megszűnése után az érzékelőt tesztelni kell, nem megfelelő működés 

esetén csere szükséges! 

 

ppm behatási idő hatás 

200 
[2-3 óra [ enyhe fejfájás, fáradtság, szédülés, hányinger 

400 
[1-2 óra [ homloktáji fejfájás 

400 
[3 óra [ életveszély 

800 
[30 perc [ szaggató fejfájás 

800 
[2-3 óra halál 

1500 
[20 perc/1-2 óra [ eszméletvesztés / halál 

3000 
[5-10 perc/20-30 perc [ eszméletvesztés / halál 

6000 
[1-2 perc/10-20 perc [ eszméletvesztés / halál 

12000 
[1-5 perc [ halál 

 


