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1. Helyezze be az elemet

2. Használja a Gigaset Elements alkalmazást a telepítéshez

• Nyissa meg az Elements alkalmazást  

• Nyissa meg a rendszer áttekintés (System Overview) opciót      

• Válassza ki a „füst hozzáadása” (Add Smoke) opciót

 Ezt követően a varázsló végigvezeti Önt a telepítés folyamatán.

3. Helyezze fel a füstjelző készüléket a szoba mennyezetére.

A folyamatról bővebb információk találhatók a következő oldalakon.

GYORS TELEPÍTÉS ÁTTEKINTÉSE
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A füstjelző készülék korán és megbízhatóan figyelmezteti, ha tűz következtében a 
területen füst gyülemlik fel, így bőven jut idő, hogy Ön és a családja kimeneküljön.

Ez különösen fontos éjszaka, ugyanis álmunkban nem érezzük a füstszagot, így sokkal 
védtelenebbek vagyunk a mérgező gázokkal szemben.

Ilyenkor a füstjelző készülék plusz időt biztosít Önnek, hogy biztonságosan elhagyhassa 
a helyiséget. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a füstjelző készülékek életeket mentenek. 

Kérjük, kövesse az utasításokat a termék megfelelő alkalmazásához.

A füstjelzővel (és annak bázisállomásával) együtt a csomagolásban megtalálja ezt a 
használati útmutatót, egy fontos információkat tartalmazó ismertetőt, egy cserélhető 
elemet és egy nem cserélhető akkumulátort, 2 csavart és dübelt a füstjelző készülék 
felszereléséhez, valamint egy ragasztópárnát.



HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

5

A FELSZERELÉS HELYE

A füstjelző készüléket a szoba mennyezetére 
kell szerelni. Az optimális érzékeléshez a szoba 
közepére érdemes felszerelni.

A minimális szintű védelem biztosításához 
minden hálószobába, gyerekszobába és 
a folyosóra érdemes felszerelni füstjelzőt 
készüléket, hogy mindig felébressze Önt, 
akárhonnan is ered a riasztás. 

Többemeletes épületekben legalább még egy 
további füstjelzőt érdemes elhelyezni minden 
emeleti folyosóra. 

Amennyiben a füstjelzőt készüléket Gigaset 
bázisállomásához csatlakoztatja, a DECT vezeték 
nélküli adatátvitel maximális (beltéri) hatósugara 
50 méter.

FIGYELEM!
A füstjelző készülék csak akkor 
működik, ha szorosan illesz-
kedik a bázisállomáshoz.

Nappali

Konyha
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= KÜLÖNLEGES SZINTŰ VÉDELEM 
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FELSZERELÉS HELYE DŐLT MENNYEZETRE

FERDE VAGY CSÚCSOS MENNYEZETRE
A ferde vagy csúcsos mennyezetre, illetve dőlt mennyezetű 
szobákba való szerelés esetén a füstjelző készüléket függőlegesen 
legalább 10 cm-rel a legmagasabb pont alá, vízszintesen pedig 
legfeljebb 90 cm-re a legmagasabb ponttól kell felszerelni.
Szintén ezeket a távolságokat kell betartani, ha egyetlen szobába 
több füstjelző készüléket kíván felszerelni. Az egyes füstjelző 
készülékeket egymástól megfelelő távolságra kell felszerelni. 

MENNYEZETRE TÖRTÉNŐ SZERELÉS

Amennyiben a füstjelző készülékeket a mennyezethez kívánja 
erősíteni, hagyjon legalább 50 cm távolságot a legközelebbi faltól. 

DŐLT MENNYEZET 
A 7 fokosnál nagyobb szöget bezáró helyiségekben (ami 
4 méteren kb. 50 cm magasságkülönbségnek felel meg), a 
füstjelző készüléket a szoba magasabb részén kell a mennyezetre 
felhelyezni.

10 cm

90 cm

50 cm

10 cm

60 cm
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – FONTOS

FIGYELEM

Használat előtt olvassa el a biztonsági utasításokat és a használati 
útmutatót.

A füstjelző egy eltávolítható elemmel és egy nem eltávolítható 
akkumulátorral is rendelkezik. A készülék nem használ feltölthető 
elemeket, és nem igényli a hálózathoz való csatlakoztatást. Kizárólag 
a következő típusú elemeket helyezze a készülékbe: Lithium Primary 
3,0 Volt (CR2). A szemmel láthatóan sérült elemeket cserélje ki, ne 
használja!

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK

A készülék befolyásolhatja az orvostechnikai eszközök működését. 
Mindig vegye figyelembe az adott környezet (pl. orvosi rendelő) 
műszaki körülményeit. 

Amennyiben Ön orvostechnikai eszközt (például pacemakert) 
használ, érdeklődjön az eszköz gyártójától, hogy a kérdéses 
eszközök milyen mértékben ellenállóak a külső, nagyfrekvenciás 
energiabehatások ellen.
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – FONTOS

VIGYÁZAT – FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS 

A készülék megfelelő működésének ellenőrzése során (a füstjelző 
előlapjának megnyomásával) egy hangos, magas hangjelzés 
hallható. Ügyeljen rá, hogy a füle és a füstjelző között min. 50 cm 
távolság legyen.

NE FESSE VAGY SZÓRJA BE A FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK FELÜLETÉT 

A füstjelző készüléket tilos befesteni. 

NYEREGTETŐBE VALÓ SZERELÉS

A készülék csak a „Felszerelés helye dőlt mennyezetre” utasítás 
betartása mellett szerelhető nyeregtetőbe.
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – FONTOS

LÁMPÁKTÓL VALÓ TÁVOLSÁG

Hagyjon legalább 50 cm távolságot a lámpák és a füstjelző készülék 
között.

 
CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA

A füstjelző készülék csak beltéri használatra engedélyezett. 

A tűz és a tűz által okozott füst csak korlátozottan észlelhető, 
különösen alvás közben. A füstjelző készülékek időben figyelmez-
tetnek, hogy gyorsan lehessen reagálni a vészhelyzetre. A füstjelző 
készülékek ugyanakkor nem nyújtanak védelmet a bekövetkező 
anyagi kár ellen. 
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – FONTOS

VEGYE FIGYELEMBE A KÖRNYEZETÉT

Ne használja a készülékeket robbanásveszélyes környezetben, 
például festékboltban. 

HULLADÉKKEZELÉS

Ne dobja ki az (újratölthető) elemeket a háztartási hulladékkal 
együtt. Tartsa be a helyi hulladékkezelési előírásokat (az Önre 
vonatkozó előírások megismeréséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi 
hatósággal). 
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – FONTOS

Minden elektromos és elektronikus eszköz hulladékkezelését a 
helyi hatóság által megjelölt helyen kell elvégezni (az általános 
háztartási hulladéktól elkülönítve).

Ha a terméken egy áthúzott szeméttároló szimbólum látható,  
az adott termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

A használt berendezések szelektív hulladékgyűjtésével és 
megfelelő  hulladékkezelésével segíthet megóvni az emberi 
egészséget és a környezetet.

A szelektív hulladékgyűjtés a használt elektromos és elektronikus 
berendezések újrafelhasználásának és újrahasznosításának 
előfeltétele.

A régi készülékek megfelelő hulladékkezelését illetően a további 
információkhoz vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy 
hulladékkezelő vállalattal.
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TILOS FELSZERELNI FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ HELYEKEN

VÍZPÁRÁTÓL VALÓ TÁVOLSÁG

Olyan helyiségekben, ahol normál körülmények között nagy 
mennyiségű vízpára keletkezik (pl. konyha, fürdőszoba/WC)

KANDALLÓTÓL VALÓ TÁVOLSÁG

Kandalló vagy nyitott kémény közelében

HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY

-10 °C alatti, illetve +60 °C feletti hőmérsékletű helyiségben 

NE HELYEZZE HUZATBA

Szellőzőnyílások (pl. légkondicionáló berendezés vagy 
recirkulációs rendszer) közelében

60

10
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FELSZERELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

1. Helyezze be az elemet. Ellenőrizze az elem  
pólusainak megfelelő elhelyezkedését. 

2. Regisztrálja a füstjelző készüléket a bázisállomáshoz. 
 x Keresse meg a kis piros regisztrációs gombot.
 x Helyezze a füstjelző készüléket a bázisállomás 

közvetlen közelébe.
 x Indítsa el a Gigaset Elements alkalmazást.
 x Az alkalmazásban nyissa meg a rendszer áttekintés 

(System Overview) opciót , válassza ki a 
„Hozzáadás + füst” (Add + smoke) opciót, majd 
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 

 x Ezzel a füstjelző készülék csatlakozik a Gigaset-hez, 
és megjelenik az alkalmazás rendszer áttekintés 
menüpontja alatt.
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3. Határozza meg a füstjelző készülék megfelelő helyét:
 x a bázisállomás hatósugarán belül (legfeljebb 50 m).
 x Lehetőség szerint a szoba közepén, legalább 50 cm 

távolságra minden áram alatt levő vezetéktől. 
 x Ellenőrizze, hogy nem fut-e vezeték a tervezett hely 

közelében, és hagyjon legalább 50 cm távolságot a 
falaktól és lámpáktól.  

4. Vigyázzon arra, hogy a fúrás során keletkező por ne szen-
nyezze be a füstjelző készüléket.
 x Amennyiben nem kíván fúrni, használjon ragasz-

tópárnákat a készülék felszereléséhez. 
A ragasztópárnák megfelelő használatához lásd az 
útmutató „Opcionális tartozék” fejezetét.
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5. 6 mm-es fúróheggyel fúrjon két lyukat a mennyezetbe.

 x Sablonként használhatja a füstjelző készülék alsó részét / 
bázisállomását.

6. Helyezze be a mellékelt dübeleket a furatokba.

7. A mellékelt csavarokkal erősítse a mennyezetre a füstjelző 
készülék bázisállomását.

8. Illessze a füstjelző készülék előlapját az alsó részre, majd az 
óramutató járásával megegyező irányú forgatással rögzítse.

9. A füstjelző a bázisállomásba való rögzítése után automatikus-
an aktiválódik.
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10. Ellenőrizze a készülék megfelelő működését. Ehhez nyomja 
le, majd legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a füstjelző 
készülék előlapját.

11. Ha megszólal a jelzőhang, az ellenőrzés sikeres,  
és a füstjelző készülék megfelelően működik.

 
All-is-good
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RENDSZER ÉS RIASZTÁSOK

Hangjelzés Piros LED lámpa Funkció / Jelentés

Nem ad ki hangot
344 másodpercenként 

felvillan

Normál állapot, 
automatikus teszt 

üzemmód

0,5 másodpercenként 
hangos, szaggatott 

hangjelzés

0,5 másodpercenként 
villog

Riasztási állapot

40 másodpercenként 
rövid hangjelzés

Nem világít
Elemcsere, indítsa újra a 

készüléket

40 másodpercenként  
3 rövid hangjelzés

Nem világít
Hiba / szennyeződés, 

indítsa újra a készüléket

Nem ad ki hangot
10 másodpercenként 

felvillan
Csendes üzemmód

Hangos, szaggatott 
hangjelzés

0,5 másodpercenként 
villog, miközben 
lenyomva tartja a 

jelzőkészülék előlapját

Működés ellenőrzési 
üzemmód
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MŰKÖDÉSI ÉS RIASZTÁSI ELLENŐRZÉS
1. Vizsgálja meg a füstjelző készüléket.

Ellenőrizze a következőket:

 x A füstjelző készülék a megfelelő helyen van-e
 x A füstbemeneti nyílások nem szennyezettek-e (por, festék)
 x A füstjelző készüléket nem érte-e fizikai sérülés

Amennyiben a füstjelző készülék sérült, azonnal ki kell cserélni.

2. Ellenőrizze a készülék megfelelő működését. Ehhez nyomja le, majd legalább  
1 másodpercig tartsa lenyomva a füstjelző készülék előlapját.  
Ha az ellenőrzés sikeres, megszólal a jelzőhang.

Ez azt mutatja, hogy a füstjelző készülék megfelelően működik.

3. A DIN 14676 szabvány előírása szerint a füstjelző készüléket legalább 10 évente 
cserélni kell.

Minden működési ellenőrzést követően a készülék kb. 10 percig csendes üzem-
módba lép.

FIGYELEM!
A csendes üzemmód nem működik, ha a füstjelző készüléket az 
ellenőrző aeroszollal teszteli.
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KARBANTARTÁS
Egyes szövetségi államokban az állami építési szabályzat előírja, hogy a házak és lakások 
tulajdonosai felelősséggel tartoznak a füstjelző készülék beszereléséért és megfelelő 
működéséért.
A füstjelző készüléken legalább évente egyszer karbantartást kell végezni, amely  
(a DIN 14676 szabvány értelmében) magában kell, hogy foglaljon egy vizuális 
szemrevételezést, valamint a működés/riasztás ellenőrzését. 
A működési ellenőrzést minden hosszabb távollét után, de mindenképpen legalább 
évente egyszer el kell végezni.

A CÍMKÉN TALÁLHATÓ KÉSZÜLÉKCSERE DÁTUMA
A füstjelző készüléket legkésőbb 10 év után ki kell cserélni.
A csere javasolt időpontja megtalálható a készülék címkéjén, hónap/év formátumban.
A füstjelző készüléket legfeljebb 2 évig szabad tárolni felhasználás előtt.

TISZTÍTÁS
A készüléket törölje le nedves vagy antisztatikus ruhával.
Ne használjon oldószert vagy mikroszálas szövetet.
Soha ne használjon száraz ruhát, mivel ez elektrosztatikus kisülést okozhat.
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RIASZTÁS LEHALKÍTÁSA
Riasztás esetén a hangjelzés elnémítható a készülék előlapjának lenyomásával.  
Ez csökkenti a készülék riasztási érzékenységét / megnöveli az aktiválási küszöbértéket. 

A riasztás elnémul, ha a füstkamrában a füstkoncentráció az előlap 
megnyomása utáni megnövekedett aktiválási küszöbérték 
alatt marad.

Amennyiben a füstkoncentráció továbbra is a 
megnövekedett aktiválási küszöbérték felett van, az 
elnémítás nem működik addig, amíg a füstkoncentráció 
a megnövekedett aktiválási küszöbérték alá nem csökken.

Ekkor a füstjelző készülék elnémul.

A füstjelző készülék 10 perc után visszatér normál  
üzemmódba.

AKKUMULÁTOR HIBAJELZÉS LEHALKÍTÁSA
Ez a funkció különösen éjszaka hasznos. Az akkumulátor meghibásodása esetén
nyomja meg a készülék előlapján található ellenőrző gombot, hogy a hibajelzést 
körülbelül 8 órára lehalkítsa. Az idő leteltével az akkumulátor ismét hangos hibajelzést 
ad, ezzel emlékeztetve, hogy ki kell cserélni a füstjelző készüléket.
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OPCIONÁLIS TARTOZÉK
CNBOP-PIB ÁLTAL TANÚSÍTOTT RAGASZTÓPÁRNA

A füstjelző készülék bázisállomása a mellékelt csavarokkal és dübelekkel, vagy a 
kétoldalas ragasztópárnával is a mennyezethez rögzíthető. Rendeléshez kérjük, forduljon 
a Gigaset ügyfélszolgálatához: www.gigaset.com/service.

Amikor a ragasztópárnát a füstjelző készülékhez erősíti, a készülék szoros tapadásának 
biztosításához ellenőrizze a kérdéses felület állapotát. A párna a tiszta felületekhez tapad 
a legjobban. A ragasztópárna alkalmazása előtt gondosan ellenőrizze, hogy a felület 
állapota megfelelő, és hogy tartósan elbírja-e a készülék súlyát (szükség esetén vizsgálja 
meg a felület tapadását).

A felszereléshez húzza le a védőfóliát a ragasztópárna egyik oldaláról, majd ragassza fel 
a füstjelző bázisállomásának a közepére. Ezt követően távolítsa el a védőfóliát a másik 
oldalról is, és erősen szorítsa a mennyezethez a bázisállomást. Végül folytassa a készülék 
felszerelését a „Felszerelés és üzemeltetés” fejezet utasításai szerint.
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A RAGASZTÓCSÍKOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
 x Az érzékelőket csak a lehető legsimább és legegyenletesebb, tiszta, száraz és 

zsírmentes felületekre szabad ragasztani.
 x Az optimális tapadási szilárdság körülbelül 48 óra elteltével érhető el.
 x A ragasztócsíkok csak egyszer használatosak.
 x Csak a készülékhez mellékelt ragasztócsíkokat használja.

A Gigaset Communications GmbH nem vállal felelősséget a Gigaset érzékelőinek és 
működtető szerkezeteinek bármilyen felületre helyezésével, állításával, szerelésével vagy 
eltávolításával okozott károkért.

BIZTONSÁGI PLOMBA VAGY CSAVAR
A füstjelző készülék ellátható biztonsági plombával, az illetéktelen eltávolítás 
megakadályozása érdekében.

A plomba helyett biztonsági csavarral is megakadályozható a készülék illetéktelen 
eltávolítása.

A plomba és a csavar nem tartozik a készülékhez, hanem külön rendelhetők.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Gigaset ügyfélszolgálatával: www.gigaset.com/service
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