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*Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση του προϊόντος.
Οι οδηγίες με εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές.

*Please read the user manual carefully before operation
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Προδιαγραφές

1. Τάση λειτουργίας: DC3V (CR123A μπαταρία λιθίου)
2. Ένταση ήχου συναγερμού: ≥ 85dB/1m
3. Ευαισθησία συναγερμού: 30ppm 120mins alarm
		
50ppm 60-90mins alarm
		
100ppm 10-40mins alarm
		
300ppm 3mins alarm
4. Τρόπος δικτύωσης: Zigbee Ad-Hoc Networking
5. Απόσταση ασύρματης δικτύωσης: ≤ 70m
(ανοικτή περιοχή)
6. Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C ~ +50°C
7. Υγρασία περιβάλλοντος: ≤ 95%RH
8. Διαστάσεις: 60* 60*49.2mm

Χρήσιμες Συμβουλές

1.
2.
3.

4.

5.

Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ανίχνευση αερίων, όπως φυσικό αέριο (μεθάνιο),
προπάνιο, βουτάνιο και άλλα καύσιμα αέρια.
Να καθαρίζετε την συσκευή κάθε μήνα με τη χρήση
ηλεκτρικής σκούπας ή με μαλακή βούρτσα.
Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού με διαλύτες
και αποφύγετε τη χρήση αποσμητικών χώρου, σπρέι
μαλλιών, ελαιοχρωμάτων ή άλλων αερολυμάτων κοντά
στην συσκευή.
Η διάρκεια ζωής του αισθητήρα είναι 5 έτη. Συνιστάται η
αντικατάστασή του μετά από 5 έτη χρήσης ανεξάρτητα
από την ύπαρξη βλάβης ή μη (η διάρκεια ζωής της
μπαταρίας είναι 3 έτη).
Να είστε προσεκτικοί όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός
του αισθητήρα. Κλείστε τις βαλβίδες αμέσως, ανοίξτε τα
παράθυρα και βεβαιωθείτε πως ο χώρος αερίζεται καλά.
Πέρα από τη σωστή χρήση του αισθητήρα, θα πρέπει να
τηρείτε τα μέτρα πυρασφάλειας.

Οδηγίες Εγκατάστασης
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Εγκαταστήστε τον αισθητήρα στο υπνοδωμάτιο, σε
κοινόχρηστους χώρους ή οπουδήποτε μπορεί να υπάρξει
διαρροή CO. Βεβαιωθείτε ότι ο συναγερμός μπορεί να
ακουστεί σε όλα τα υπνοδωμάτια όταν εγκαταστήσετε
τον αισθητήρα.
Μην καλύπτετε ή μην ρίχνετε κάτω τον αισθητήρα. Κρατήστε τον μακριά από υγρασία, υψηλή τάση, μαγνητικά
πεδία και παιδιά.
Δεν συνιστάται η εγκατάσταση του αισθητήρα σε χώρους
στάθμευσης, κουζίνες, μπόιλερ και γενικά σε μέρη όπου ο
αισθητήρας μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένο συναγερμό.
Μην εγκαθιστάτε τον αισθητήρα σε βρόμικα, σκονισμένα
ή ελαιώδη σημεία. Η σκόνη ή τα χημικά προϊόντα οικιακής
χρήσης μπορεί να βλάψουν τον αισθητήρα εσωτερικά και
να επηρεάσουν την κανονική του λειτουργία.
Ο αισθητήρας μπορεί τοποθετηθεί πάνω σε τοίχο ή πάνω
σε τραπέζι αλλά και σε άλλα μέρη ενός νοικοκυριού, ενώ
μπορείτε να τον έχετε μαζί σας και σε ταξίδι.

Σχέδιο Εγκατάστασης

Lorem ipsum dolor

Για να αυξήσετε την ασφάλεια σε σπίτι ενός επιπέδου, συνιστάται
να εγκαταστήσετε τουλάχιστον έναν αισθητήρα σε κάθε

Lorem
ipsum dolorΕγκαταστήστε
sit amet, consectetuer
υπνοδωμάτιο.
τον αισθητήρα σε απόσταση 6m
adipiscing
sed diam
nibh euismod
από τηνelit,
καμινάδα
καιnonummy
τις εγκαταστάσεις
παροχής αερίου.
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Για να αυξήσετε την ασφάλεια σε σπίτι με περισσότερα επίπεδα,
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
συνιστάται η εγκατάσταση τουλάχιστον ενός αισθητήρα σε
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

κάθε υπνοδωμάτιο, αλλά και στο υπόγειο. Εγκαταστήστε
τον αισθητήρα σε απόσταση 6m από την καμινάδα και τις
εγκαταστάσεις παροχής αερίου.
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ΒΗΜΑ 1
Σύνδεση με smartwatt
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Ανοίξτε την εφαρμογή smartwatt
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Επιλέξτε «Αισθητήρας μονοξειδίου του άνθρακα/αερίου»
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Αναζήτηση συσκευής

sectetuer
3. adipiscing
Επιλέξτε «Συσκευές»
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
smod tincidunt ut
4.
Πατήστε elit,
το sed
«+»diam
που βρίσκεται πάνω δεξιά
at

Lorem
elit, se
laoree

8.
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Επιλέξτε χώρο που θα τοποθετήσετε
την συσκευή
Πραγματοποιήστε αλλαγές αν θέλετε και πατήστε
«Επόμενο»
Η συσκευή σας προστέθηκε επιτυχώς
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Αποσύνδεση από δίκτυο: Πατήστε το κουμπί δικτύου για 5
δευτερόλεπτα για αποσύνδεση από το δίκτυο.
Όταν το πράσινο φως αναβοσβήσει για 3 δευτερόλεπτα, έχει
πραγματοποιηθεί επιτυχής αποσύνδεση από το δίκτυο.
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Τρόπος εγκατάστασης: Βιδώστε τον αισθητήρα στη βάση στήριξης
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Κατάσταση λειτουργίας και αντικατάσταση μπαταρίας
Κατάσταση

Ένδειξη LED

Συναγερμός

Δοκιμή

Αναβοσβήνει κόκκινο LED φλας
4 φορές ανά 10 δευτερόλεπτα

4 ηχητικά σήματα

Προετοιμασία

Αναβοσβήνει φλας εναλλακτικά
σε τρία χρώματα και μετά σβήνει

1 ηχητικό σήμα
όταν ενεργοποιηθεί

Βλάβη

Αναβοσβήνει κίτρινο LED φλας
δύο φορές

2 ηχητικά
σήματα ανά 10’’

Χαμηλή μπαταρία

Αναβοσβήνει κίτρινο LED φλας
μία φορά

1 ηχητικό σήμα ανά 10’’

Πολύ χαμηλή
μπαταρία

Κίτρινο LED φλας παραμένει αναμμένο

1 ηχητικό σήμα ανά 10’’

Παύση λειτουργίας
αισθητήρα

Αναβοσβήνει κίτρινο LED φλας
δύο φορές

2 ηχητικά σήματα
ανά 10 ‘‘
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aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Κατάσταση λειτουργίας και αντικατάσταση μπαταρίας
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

•
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Επίλυση προβλημάτων και δοκιμή

Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές εάν ο αισθητήρας δεν
λειτουργεί κανονικά:
1.
Αντικαταστήστε εγκαίρως τις μπαταρίες εάν η τάση είναι
olor
Lorem ipsum dolor
χαμηλή και η διάρκεια ζωής τους τελειώνει
1). ipsum dolor sit amet, consectetuer adip
Lore (ανατρέξτε στον Πίνακα
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2. sit amet,
Καθαρίστε τον αισθητήρα
εάνdiam
η βλάβη
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από
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sum dolor
laoreet
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σκόνη ή κηλίδα ελαίου
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ncidunt ut laoreet dolore
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Πατήστε το κουμπί δοκιμής του
m dolor sit amet, consectetuer
προϊόντος για 3 δευτερόλεπτα, όπως
φαίνεται στην παραπάνω εικόνα,
έως ότου να ηχήσει ο συναγερμός
(ανατρέξτε στον Πίνακα 1). Συνιστάται η δοκιμή του αισθητήρα
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.
Να είστε
όταν adip
Lorem ipsum
dolor προσεκτικοί
sit amet, consectetuer
ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidun

or sit amet, consectetuer

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut

Τεχνική υποστήριξη
Παρέχεται τεχνική υποστήριξη από την WATT+VOLT
στο τηλέφωνο 183 83 ή ηλεκτρονικά στο email
support@smartwatt.gr.
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