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 RM250-001CPR  DE A linkek megnyitásához 
 16  Látogassa meg DOP: service.smartwares.eu/dop és a jobb oldalon bezárni. 
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 

 
A füstjelző a fotoelektromos cella elvén működik. Ez annyit jelent, hogy a füstjelző a tűz által okozott füst szempontjából vizsgálja 
a levegőt. A nem észlel hőt, gázt vagy tüzet. A füstjelző, ha helyesen van felszerelve, időben riaszt. Tűz esetén ez többlet időt 
biztosít az Ön számára, amit a ház elhagyására és a tűzoltók kihívására használhat. A füstjelzőt füst felismerésére gyártották. 
Viszont nem képes a tűz kialakulásának megakadályozására. Olvassa végig a használati útmutatót, mielőtt a füstjelzőt üzembe 
helyezné. 

 

Az elemek, elemcsere (1. ábra) 
A füstjelző 1 db 9V-os elemmel működik. Normál esetben az elem legalább egy évig működik a szokásos használati 
körülmények között. Ha az elem lemerült vagy hamarosan lemerül, ezt a füstjelző jól hallható sípoló hanggal jelzi. Ez 
a figyelmeztető hangjelzés legalább 30 napon át, 35-45 mp időközökben lesz hallható. Cserélje ki az elemet, ha ezt 
a hangjelzést meghallja. Legalább hetente egyszer és minden elemcsere után tesztelje le a készüléket. 

 

Felszerelési hely 
* Minimálisan 2 db füstjelző szükséges lakásonként 
* Minden szinten legalább 1 db füstjelző elhelyezése szükséges 
* A folyosón, a menekülőutakon, lépcsőházakban 
* A nappaliban és minden hálószobában 
* Olyan helyiségekben, ahol elektromos készülékek vannak 

Hova ne szerelje 
* Olyan helyiségekbe, ahol a hőmérséklet 4°C alá eshet és 40°C fölé emelkedhet. 
* Vizes helyiségekben 
* Ajtók és ablakok mellé, valamint ventilátor vagy radiátor közelébe. 
* Legalább 50 cm távolságra szerelje fel a készüléket a lámpáktól és az 

olyan akadályoktól, mint pl. bútorok, vagy szekrények, falak. 
* Ne szerelje a füstjelzőt nehezen elérhető helyre.  Gondoljon a rendszeres 

karbantartásra és az elemcserére.  

ÖSSZESZERELÉS 
A füstjelző könnyen felszerelhető. Válassza ki a megfelelő mennyezeti területet és oda szerelje az alaplapot a vele 
szállított csavarokkal. A lehető legoptimálisabb felszerelési hely kiválasztása érdekében tartsa be a következő 
tudnivalókat és jelzéseket azért, hogy a füstjelző még idejében felismerhesse a keletkezett tűz okozta füstöt. Ezután 
könnyedén csúsztassa rá a füstjelzőt az alaplapra. Lehetőség szerint mindig a szoba közepére, a mennyezetre szerelje 
a füstjelzőt. 

HASZNÁLAT 
A füstjelző rendelkezik egy teszt gombbal, ezzel ellenőrízzük a működését. Ezt addig nyomja, amíg fel nem hangzik a 
riasztó hangjelzés. A riasztó jelzés abbamarad, ha elengedi a gombot. Tesztelje a füstjelzőt rendszeresen, legalább 
hetente egyszer. Tesztelje a füstjelzőt a teszt gombbal minden elemcsere után. Tartsa tisztán és pormentesen a 
füstjelző szellőző nyílásait, így nem fog romlani a működőképessége. A füstjelzőbe jutott porszemcskéket a legjobb, ha 
óvatos porszívózással távolítja el.  Tilos a füstjelző házát felnyitni, különben nem biztosítható többé a megfelelő 
működése. Ha a füstjelző már nem megfelelően működne, ki kell cserélni. Kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a 
vevőszolgálattal. 

Amikor a hangjelzés kimarad. (Néma üzemmód) 
Amikor meghallja a riasztó hangjelzését, nyomja meg a teszt gombot, akkor kb. 10 percre abbamarad a hangjelzés. A 
vörös fényű LED jelzés 10 mp-ként villog. Ez azt jelenti, hogy a füstjelző néma üzemmódban működik. A füstjelzőt úgy 
tervezték, hogy a téves riasztásra a lehető legritkább esetben kerüljön sor. Amennyiben a füstjelző tűzhely közelében 
van felszerelve, a felszabaduló elégett anyagmaradványok riasztást válthatnak ki. Az égett részecskék nem 
manipuláltak, grillezés és sütés közben is keletkeznek. A tűzhely fölé szerelt és külső légtérbe vezető (nem 
recirkulációs) kürtő szintén jó szolgálatot tesz az égett részecskék eltávolításában. A néma üzemmód nagyon hasznos 
a konyhában vagy hasonló helyiségekben, ahol a téves riasztás már megszokott jelenség.  A néma üzemmódot csakis 
ismert szituációban (pl. felszálló füst esetén, főzés közben) szabad használni. A füstjelző néma üzemmódban (azaz a 
teszt-gomb megnyomása után) kevésbé lesz érzékeny, feltéve, hogy nem sűrű, tömény füst száll fel. Ez azt jelenti, 
hogy a füstjelző átmenetileg nem olyan érzékeny. A füstjelző mintegy 10 p elteltével automatikusan visszaáll a normál 
üzemmódba. Ha a levegőben még vannak égett részecskék, ezután ismét megszólalhat a riasztó hangjelzése. A 
füstjelzőt csak addig szabad néma üzemmódban használni, amíg végülis már nem maradtak égett részecskék a 
helyiség levegőjében, amelyek miatt bekapcsolt volna a készülék. 

Megjegyzés : Amennyiben sűrű, tömény füst keletkezik, a normál üzemmódnak mindig elsőbbsége van a néma 
üzemmóddal szemben, vagyis a füstjelző azonnal átkapcsol normál üzemmódba. 

VIGYÁZAT! : Amennyiben a készüléket teszt (néma) üzemmódban kívánja használni, előtte a helyiségben derítse fel 
a füstképző helyeket. Ilymódon megmarad a szükséges biztonság.   

FONTOS! 
A füstjelző elhelyezése az Ön tűzvédelmi intézkedéseinek része, Németország legtöbb tartományában és Ausztriában 
pedig már kötelező a használata. Készítsen menekülési tervet, s ezt ismertesse gyermekeivel is. Gondoskodjon arról, 
hogy a helyiségeket anélkül is el lehessen hagyni, hogy ajtót kellene nyitni. Példa: Füst van a lépcsőházban - Zárja be 
az ajtókat és a nyitott ablaknál várja a mentőegységek segítségét. 

* Tilos lefesteni a füstjelzőt! 
Smartwares nem vonható felelősségre semmiféle olyan kárért és/vagy veszteségért (ide tartoznak az egyedi vagy 
következmény károk is), amelyek azért keletkeztek, mert füst vagy tűz esetén nem riasztott a füstjelző. Ebenso ist eine 
Kostenübernahme für Kosten in Folge eines Störalarms ausgeschlossen, der durch Kondensfeuchtigkeit, Stäube etc. 
ausgelöst wurde. 

MŰSZAKI ADATOK 

 
Elem : 9V DC 

Üzemi hőmérséklet :  4~38°C 
Levegő páratartalom üzemben : 25 ~ 85 % 
Füstérzékelő : Fotoelektromos  
Alarmlautstärke (riasztás 
hangereje) :  > 85 dB 3 m-nél 

Néma üzemmód 
:  A vörös fényű LED jelzés 10 mp-ként villog. A riasztás 
10 percre kimarad. 

Készenléti állapot :  A vörös fényű LED jelzés villog minden 43 mp elteltével 
Az elem töltöttségi állapota 
alacsony : Sípoló hangjelzés 43 mp-ként 
Az érzékelő életciklusa : 10 év 

: Csak beltéri használatra alkalmas. 

 
: A készülék használatbavétele előtt olvassa el a használati útmutatót és 

őrizze meg gondosan a későbbi használathoz és karbantartáshoz. 

A TERMÉKFELELŐSSÉG 
z a termék az EU irányelvek szerinti gyári garanciával rendelkezik. A garancia a csomagoláson található meg. A garancia a vásárlás 
dátumától érvényes (ehhez feltétlenül szükséges a vásárlást igazoló bizonylat). Őrizze meg a számlát/blokkot. Probléma esetén 
forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. További termékinformációk érdekében hívja fel forró drótunkat vagy 
látogassa meg weboldalunkat: service.smartwares.eu 
 
 

ÁRTALMATLANÍTÁS 
A termék helyes ártalmatlanítása (elektronikai hulladék formájában) (Kötelező alkalmazni az Európa Unió 
tagországaiban és egyéb olyan országokban, ahol elkülönített hulladékgyűjtő-rendszer működik) 

A terméken található jelzések, ill. azok jelentése úgy értelmezendő, hogy tilos a terméket az élettartama végén a normál háztartási 
szeméttel együtt ártalmatlanítani. Kérjük, az egyéb hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítsa ezt a készüléket, Ön ezzel biztosítja, hogy 
az ellenőrizetlen hulladék ártalmatlanítás nem károsítja a környezetet, illetve az emberek egészségét. 

 Gondoskodjon a készülék újrahasznosításáról, ezzel Ön a nyersanyagok fenntartható újrahasznosítását támogatja.Az egyéni vásárlók 
vegyék fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a készüléket vásárolták, vagy az illetékes hatósággal annak érdekében, hogy tájékoztatást 
kapjanak, hogyan lehet környezetbarát módon újrahasznosítani a készüléket.Az üzleti felhasználók forduljanak a beszállítójukhoz az adásvételi 
szerződés vonatkozó pontjainak értelmezésével kapcsolatban. Tilos a készüléket más ipari hulladékkal együtt ártalmatlanítani. 

* A lemerült elemeket mindig az elemgyűjtőkben helyezze el. 
* Ha az elem a készülékbe van építve, nyissa fel a készüléket és távolítása el az elemet. 

 
 

KARBANTARTÁS   
A készülék nem igényel karbantartást, ezért ne nyissa ki. A garancia azonnal érvényét veszti, ha Ön mégis felnyitja a 
készüléket. A készülék külső takarításához használjon puha, száraz ruhát vagy kefét. A készülék takarítása előtt 
áramtalanítsa a készüléket. A tisztításhoz egyáltanlán ne használjon olyan tisztítószert, amely szénsavat, benzint, alkoholt 
vagy hasonlót tartalmaz. Ezek a szerek megtámadják a készülék külső borítását, a felszabaduló gőzök veszélyesek az 
egészségre és robbanást okozhatnak. A tisztításhoz egyáltanlán ne használjon éles szerszámot, csavarhúzót, drótkefét vagy 
hasonlót. Figyelem! Ne tegyük ki az elemet nagy hőnek, közvetlen napfénynek és ne is dobjuk tűzbe. 

 

Általános biztonság 
* A tisztításhoz használjon száraz, tiszta ruhát vagy kefét. Ne használjon semmilyen súroló- vagy oldószert. Ne kerüljön 

nedvesség az elektromos alkatrészekre. 
* A termék részeit tartsa távol gyermekektől. 
* A készülék számára ne válasszon nedves, hideg vagy meleg környezetet; ezek ugyanis tönkretehetik az elektronikus áramköröket. 
* Ne hagyja leesni a készüléket és ne tegye ki rázkódásnak, ez is tönkreteheti az elektromos áramköröket. 
* A termék szerelését vagy felnyitását csak engedéllyel rendelkező szervíz végezheti. 
* A vezeték nélküli rendszerek számára zavart okozhatnak mindazon vezeték nélküli telefonok, mikrohullámú sütők és más vezeték nélküli 

készülékek, amelyek a 2,4 GHz-es tartományban üzemelnek. Telepítés és kezelés közben a rendszer legalább 3 méteres távolságra 
legyen más készülékektől. 

* Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Ne nyelje le az elemeket. Ha valaki mégis lenyelné 
az elemet, azonnal hívjon orvost. 

 
 

 

 


