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KÖSZÖNJÜK BIZALMÁT! 
A termék optimális működésének és teljesítőképességének az állandó biztosítására, és az Ön személyes biztonságának a 
garantálására kérjük, hogy a készülék felállítása és első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati 
útmutatót, és mindenekelőtt tartsa be a biztonsági előírásait.   
A használati útmutató a készülék szerves része. Őrizze meg a későbbi használatra! 
A SZÁLLÍTÁS TARTALMA 
• 1 készülék: SHT 240 vízjelző érzékelővel 
• 1 használati útmutató 
• szerelési anyag (csavar, 5 mm-es tipli) 
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 
Általános ismertetés 
• Mielőtt a készüléket felszerelné és használatba venné, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.  
• A készüléket csak képzett szakember szerelheti fel. 
• A csomagolási anyagok nem játékok.  Tartsa távol a gyerekektől. 
• Ne nyissa fel a készüléket, mert az nem tartalmaz a felhasználó által karbantartandó alkatrészeket. 
 
Környezeti feltételek 
A termék minősítéséhez felhasznált szabványok határértékeket rögzítenek le a lakóépületekben, üzlethelyiségekben, 
kisiparban és az iparűzés egyéb területein tervezett használata számára: 
• ilyenek a lakóházak, lakások, szobák, ill. üzletek, piacok stb., 
• kisipari helyiségek, pl. műhelyek, szolgáltató-központok stb.  
• Az összes alkalmazási helyben az a közös, hogy a közüzemi elektromos hálózatra csatlakoznak. 
 
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
Az SHT 240 vízjelző a vízszintváltozások észlelésére szolgál.  Mihelyt az érzékelő vízzel kerül érintkezésbe, megszólal egy 
akusztikai és optikai riasztás, és figyelmeztet a váratlan vízbetörésre. A terméket az előbbiektől eltérően használni tilos. 

 
 
MŰSZAKI ADATOK 
Üzemi feszültség: 230 V (+/-10%) / 50-60 Hz váltófeszültség 
Teljesítményfelvétel: kb. 0,3 W (készenlét) 
Üzemi hőmérséklettartomány: -15 °C / +40 °C 
Védettség IP20 
Berregő hangnyomása: >90 dB (10 cm távolságban) 
Kábelhossz: 6,0 m 

Kábelátmérő: 3,5 mm 
Külső méretek (ma x szé x mé): 118x60x44 mm 
 
 
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 
Figyelem! A készüléket tilos a szabadban alkalmazni. 
 
Az érzékelő felszerelése 
Az érzékelő két fémérintkezőjén keresztül reagál a víz 
jelenlétére. 
Az érzékelő felszerelési magassága szabja meg, hogy 
mikor adjon riasztást a készülék.   
Ahhoz, hogy vízbetöréskor hamar riasszon a készülék, 
az érzékelőt a padlózathoz közel kell felszerelni, 
úgyhogy az érzékelő két érintkezője a talajt érje. 
A rögzítéshez használja az együttszállított szerelési 
anyagot. 
 
ÜZEMBE HELYEZÉS 
Dugja be egyszerűen a vízjelzőt egy 230 V / 50-60 Hz hálózati dugaszaljba. A LED-jelzőfény 
(működésjelző) zöld fénnyel kigyullad, és jelzi, hogy a készülék üzemkész. 
ALARM (riasztás) 
Mihelyt az érzékelő vízzel kerül érintkezésbe, megszólal egy akusztikai és optikai riasztás. A LED 
jelzőfény (működésjelző) ekkor piros fénnyel világít. 
A riasztás ismét kikapcsolódik, ha lesüllyed a vízszint. 
 
Működéspróba 
A készülék működésvizsgálata: Érintse meg a két érzékelő-érintkezőt egy vízbe mártott ronggyal, vagy egy 
elektromos vezető fémmel, és a riasztás azonnal megszólal. 
A riasztás ismét kikapcsolódik, ha a rongyot vagy a fémet eltávolítja az érintkezőkről. 
 

Biztonsági okból havonta végezze el ezt a vizsgálatot. 
 
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 
Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG nem vállal felelősséget azokért a károkért és/vagy veszteségkért, pl. egyedi vagy 
következményes károk, amelyeket az eredményez, hogy a vízjelző nem ad ki riasztást a vízszint változásai ellenére. 
 
Jótállás 
Az Elektrotechnik Schabus cégtől származó termékére anyaghiba vagy mennyiségi hiány esetén a vásárlás dátumától 
törvényes szavatosságot vállalunk. Az Elektrotechnik Schabus díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a készüléket az alábbi 
feltételek esetén:   
• A törvényi szavatosságnyújtás esetén a készüléket az alábbi dokumentumokkal együtt kell beküldeni: a hiba leírása, 
vásárlási bizonylat, továbbá az Ön címe és szállítási adatai (név, telefonszám, utca, házszám, postai irányítószám, város, 
ország).  
• Az Elektrotechnik Schabus számára visszaküldött készülékek kellően legyenek becsomagolva. A szállítás folyamán 
keletkezett károkért és veszteségért az Elektrotechnik Schabus nem vállal semmiféle felelősséget.  
• A készüléket a használati útmutatónak megfelelően kell alkalmazni. Elektrotechnik Schabus nem vállal semmilyen 
felelősséget a balesetből, helytelen használatból, változtatásokból vagy gondatlanságból származó károkért. 
• Elektrotechnik Schabus nem vállal felelősséget a készülék vagy tartozékai használatából származó bármiféle kárért vagy 
kiadásért. 
• A szavatosság nem korlátozza törvényi fogyasztói jogait.  
 
TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS 
Kerülje a nedvesség (freccsenő-és esővíz) rájutását a készülékre, továbbá a közvetlen napsütést. 
A készüléket csak egy száraz vászonkendővel tisztítsa, erős szennyeződés esetén   
nedvesítse meg a kendőt. Ne használjon a tisztításhoz oldószeres tisztítószert. 



 
 
 
Konformitási nyilatkozat 
A  konformitási nyilatkozat megtalálható internet-boltunkban: 
www.shop.elektrotechnik-schabus.de 
 
VISSZAKÜLDÉS 
Ha készüléke hibás lenne, az alábbi lehetőségeket ajánljuk Önnek: 
Kapcsolatfelvétel az Elektrotechnik Schabus céggel az alábbi elérhetőségeken: 
Telefon +49 (0) 8036/674979-0 
Tel.: +49 0 8036.674979 79-11 
Email: info@elektrotechnik-schabus.de 
Adja meg teljes címét, továbbá a visszaküldés okát.  A csomagot ingyen elhozatjuk (csak Németországon belül).   Semmi 
esetre se küldjön nekünk nem bérmentesített csomagot, mert nem vesszük át.  
A reklamáció tárgyát nem képező indokolatlan visszaküldést utólag megfizettetjük.  
 
KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK 
Az Ön által vásárolt termék előállításához természetes anyagok kitermelésére és felhasználására volt szükség.   Adott 
esetben az egészségre és a környezetre káros anyagokat is tartalmazhat. 
Ezeknek az anyagoknak a környezetbe való kijutásának az elkerülése, és a természetes anyagokkal való 
takarékosság használjon megfelelő gyűjtőrendszereket. Ezeknek a rendszereknek köszönhetően az 
elhasználódott termék anyagait környezetbarát módon lehet újrahasznosítani.  (WEEE-NR.: 91394868) 
A terméken lévő áthúzatott papírkosár-szimbólum ezeknek a rendszereknek a használatára emlékezteti Önt.  
Ha további információkra van szüksége a gyűjtő- és újrahasznosító rendszerekről, forduljon lakhelye 
hulladékeltávolításban illetékes hivatalához. Fordulhat hozzánk is további információkért termékeink 
környezetbarát voltával kapcsolatban.  
 
 


