Cenne wskazówki

Ważne wskazówki

Tryb cichy

Serwis i pielęgnacja

Przy
pomyłkowym
alarmie
wywołanym przez parę wodną
lub dym z kuchni można czujnik
wygodnie przełączyć na ok. 10
min. na tryb cichy za pomocą
przycisku testowego. W tej fazie
czerwona lampka LED zapala się co 1 sekundę. Tryb cichy
można prosto włączyć np. kijem
od miotły, redukuje on czułość na
dym urządzenia. Mimo to czujnik
ciągle pozostaje aktywny. W trybie cichym po fałszywym alarmie czujnik resetuje się po 10 minutach. Urządzenie powraca
do zwykłego trybu pracy.

Należy unikać kontaktu czujników przeciwpożarowych z aerozolami, środkami czystości oraz wodą. Zewnętrzne zabrudzenia należy usuwać lekko wilgotną ściereczką. Pyły i
nitki najlepiej usunąć miotełką antystatyczną. UWAGA! Nie
należy poddawać baterii (kompletu baterii lub włożonych baterie) nadmiernemu oddziaływaniu ciepła od promieniowania
słonecznego czy ognia.

W razie zakłóceń działania czujnika przeciwpożarowego infolinia Minol udzieli Ci pomocy. Do Twojej dyspozycji przez całą
dobę, również w weekendy oraz dni wolne od pracy.

Twoja Infolinia Minol

Telefon: 0711 9491-1999
UWAGA! W przypadku pożaru zaalarmuj natychmiast
straż pożarną pod numerem alarmowym 112.

Najważniejsze w skrócie
Zachowaj spokój
Zgłoś pożar

Minol - To co się liczy

Czujnik przeciwpożarowy

Uruchom sygnalizator pożarowy
		

Przygotuj się
Każdy z mieszkańców powinien zapoznać się z sygnałem
alarmowym
oraz
systemem
meldunków
czujnika
przeciwpożarowego, aby w razie alarmu bez problemu je
rozpoznać. W przypadku wybuchu pożaru przygotowana i
przećwiczona droga ewakuacyjna może uratować życie. Omów
z mieszkańcami wspólną drogę ewakuacyjną i przejdźcie nią
wspólnie. Nie wolno zastawiać dróg ewakuacyjnych. Stale
zwracaj uwagę, by ich nie zastawiać, aby w razie czego móc
jak najszybciej opuścić budynek. Zanim w sytuacji kryzysowej otworzysz drzwi, sprawdź je najpierw rękoma. Jeśli są rozgrzane, to może za nimi być pożar. Nie otwieraj wówczas drzwi
i poszukaj innej drogi ucieczki. Otwarcie drzwi spowodowałoby
dodatkowy dopływ tlenu i mogłoby rozniecić ogień. Nie trać czasu na zbieranie osobistych rzeczy. Można je zastąpić, Twojego życia nie. Poinformuj wszystkich mieszkańców i opuść jak
najszybciej budynek.
W przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczeń serwis
Minol chętnie sprawdzi, czy potrzebne jest zamontowanie
dodatkowych czujników lub zmiana położenia obecnych.

Pogotowie

SERWIS CZUJNIKÓW
PRZECIWPOŻAROWYCH MINOL
Z RADIEM MINOPROTECT 3

Udaj się w bezpieczne miejsce
			

Ostrzeż zagrożone osoby.
Zamknij drzwi i okna. Zabierz
osoby nieporadne. Opuść
budynek drogą ewakuacyjną.
Nie używaj windy
Udaj się do punku zbiorczego
Słuchaj instrukcji

Podejmij próbę gaszenia
Użyj gaśnicy

„Czujniki przeciwpożarowe mogą
uratować życie!“

Minol Messtechnik
W. Lehmann GmbH & Co. KG
Nikolaus-Otto-Straße 25
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon
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E-mail
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Wytnij poniższą wskazówkę i przechowuj w łatwo dostępnym miejscu w mieszkaniu
- dla swojego bezpieczeństwa.

Ważne wskazówki

Minol Czujnik przeciwpożarowy

Ważne wskazówki

Cenne wskazówki

Ważne wskazówki

Rozpoznanie środowiska pracy

Fałszywy alarm

Miejsca montażu czujników przeciwpożarowych zostały wiążąco
określone w normach stosowania DIN 14676. Z tego powodu nie wolno ich usuwać z pierwotnego miejsca i montować w
innym. Zadaniem czujników przeciwpożarowych jest wczesne rozpoznawanie pożaru oraz ostrzeżenie przed grożącym
niebezpieczeństwem - szczególnie w nocy, kiedy śpisz, a Twój
węch nie jest aktywny. Pilnuj, by czujnik był sprawny - dla własnego
bezpieczeństwa. Przykrycie tapetą, zamalowanie lub przykrycie
czujnika przeciwpożarowego może powodować zakłócenia lub
niesprawność. Pamiętaj, by nie kierować lampy, ani promiennika
bezpośrednio na czujnik. Czynniki takie jak nikotyna czy zanieczyszczenie przez owady mogą wywołać fałszywy alarm. Czujniki przeciwpożarowe nie zapewniają ochrony w przypadku palenia tytoniu w łóżku, gdy dzieci bawią się otwartym ogniem ani
w przypadku eksplozji ulatniającego się gazu. Montaż czujników
przeciwpożarowych powinien być zatem tylko częścią całego planu przeciwpożarowego. Czujniki przeciwpożarowe nie zastępują
ubezpieczenia budynków ani żadnych innych ubezpieczeń.

Czujnik przeciwpożarowy posiada sensory nadzorujące swobodny dostęp dymu. Krótkotrwałe ograniczenia np. przez prace remontowe nie powodują komunikatów o zakłóceniach.
Długotrwałe utrudnienia, powyżej 10 dni powodują zawiadomienie Minol, w związku z czym można rozpocząć usuwanie usterki. Dlatego też nie zmieniaj sam pierwotnego punktu montażu
czujnika.

Czujnik przeciwpożarowy wywołuje alarm, kiedy do komory
dymnej przedostają się drobiny dymu lub kurzu w określonej
koncentracji. Może to się zdarzyć również podczas prac remontowych, kiedy pył powstający na skutek wiercenia lub
szlifowania przedostaje się do komory pomiarowej. Proszę

Tryb pracy
Z przodu czujnika co 46 sekund świeci czerwona lampka LED
wskazująca aktywność czujnika. Ponadto urządzenie posiada
możliwość zmniejszenia intensywności oświetlenia wskaźników
optycznych w ciemnym otoczeniu (praca nocna).

Zakłócenia
Jeżeli czujnik wywoła fałszywy alarm, przeprowadź najpierw test
czujnika. Jeżeli w dalszym ciągu urządzenie będzie wskazywało
na zakłócenie, poinformuj osobę odpowiedzialną za kontakty lub
dozorcę budynku. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie
otwierać urządzenia. Nie próbuj też naprawiać samodzielnie.

Test czujnika
Aby przeprowadzić test czujnik powinien być zamontowany poprawnie do płytki bazowej.
1. Z przodu czujnika czerwona lampka LED powinna świecić co
46 sekund wskazując aktywność czujnika.
2. Sprawdzian działania przez krótkie naciśnięcie przycisku
testowego. Przycisk testowy należy przycisnąć na krótko i
następnie puścić. Jeśli usłyszysz 2 krótkie sygnały dźwiękowe,
którym towarzyszy zapalenie czerwonej lampki LED, oznacza
to, że czujnik jest sprawny.
3. Jeżeli nie ma żadnej usterki, czujnik przejdzie do zwykłego
trybu.
4. Czujnik przeciwpożarowy należy sprawdzać regularnie.
UWAGA: Wciśnięcie przycisku testowego sprawdza wszystkie
funkcje czujnika. Nie próbuj więc sprawdzać czujnika za pomocą
otwartego płomienia ani ognia.
Potrzebujesz pomocy? Serwis Minol jest do Twojej dyspozycji
również w nocy, w weekendy oraz dni wolne od pracy od numerem 0711 94 91-1999. Pamiętaj jednak, że nie przyjeżdżamy do
usterek. Przyjazd na naprawę usterki spowodowanej niewłaściwą
obsługą jest płatny.

Tryb pracy /
rodzaj błędu

Tryb alarmu

Zabrudzenie komory
pomiarowej 2)

zwrócić uwagę podczas prac remontowych, aby na ten czas
usunąć (o ile nie ma zabezpieczenia przed kradzieżą) lub
przykryć czujnik. Zamalowane czujniki przeciwpożarowe tracą
sprawność. Fałszywe alarmy mogą zostać wywołane również
przez dym (np. z piekarnika) lub parę wodną z kuchni czy

łazienki przedostające się do pomieszczeń, w których są zainstalowane czujniki. Można tego uniknąć np. zamykając drzwi
kuchni na czas gotowania. Jeśli mimo to zostanie wywołany
alarm, można wyłączyć sygnał dźwiękowy wciskając przycisk
testowy. Ważne jest, aby po wciśnięciu tego przycisku dobrze
wywietrzyć mieszkanie. Wskazówka: W przypadku pojawiania
się sygnału rozładowanych baterii lub ciągłego powiadomienia
o usterce należy zdjąć czujnik z płytki bazowej przekręcając w
kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (o ile nie jest
aktywne zabezpieczenie przeciw kradzieży). Sygnał natychmiast kończy się.

Czerwona lampka LED

Żółta lampka LED

Konieczne środki

Zapala się na krótko
co 46 sekund
Krótkie sygnały akustyczne x 2 jeden po drugim
Krótkie sygnały akustyczne 1 x na sekundę

Ostrzeżenie o niskim stanie baterii (akumulatora)
Zakłócenie pracy baterii 2)

Bezpośrednie połączenie z Minol

Wzór sygnału
Sygnał akustyczny

Tryb pracy zwykłej
Kontrola alarmu

Cenne wskazówki

Zapala się na krótko x 2 raz
za razem, jednocześnie z
sygnałem akustycznym
Zapala się 1 x na sekundę,
jednocześnie z sygnałem
akustycznym
Zapala się na krótko
co 46 sekund

Sprawdź, czy jest pożar i ewentualnie udaj się w bezpieczne miejsce
Zapala się na krótko
co 20 sekund. 1)

Powiadom osobę kontaktową,
zażądaj wymiany urządzenia w
ciągu 30 dni

ne co 46 sekund

Dwukrotnie zapala się na
krótko co 46 sekund.

Powiadom osobę kontaktową,
zażądaj natychmiastowej wymiany
urządzenia

Dwa krótkie sygnały
akustyczne co 46 sekund

Dwukrotnie zapala się na
krótko co 46 sekund.

Powiadom osobę kontaktową,
zażądaj wymiany urządzenia

Krótkie sygnały akustycz-

Błąd przycisku testowego

Zapala się na krótko co 46
sekund

Zapala się na krótko co 46 sekund, równocześnie z czerwoną
lampką LED

Powiadom osobę kontaktową,
zażądaj wymiany urządzenia

Nadajnik sygnału
uszkodzony

Dwukrotnie zapala się na
krótko co 20 sekund.

Dwukrotnie zapala się na krótko
co 20 sekund, równocześnie z
czerwoną lampką LED

Powiadom osobę kontaktową,
zażądaj natychmiastowej wymiany
urządzenia

Otwory wpustowe dymu
zatkane 2)

Dwukrotnie zapala się na
krótko co 20 sekund.

Zapala się na krótko co 20 sekund, równocześnie z czerwoną
lampką LED

Sprawdź urządzenie, udrożnij
otwory wpustowe dymu

Tryb cichy

Zapala się 1 x na sekundę

1)
2)

Błędny sygnał można trwale wyłączyć wciskając przycisk testowy
Błędny sygnał można wyłączyć na 65 sekund wciskając przycisk testowy

Sygnalizator wywoła sygnały akustyczne przy pierwszym wystąpieniu błędu i jednoczesnym ciemnym otoczeniu z opóźnieniem maks.
24-godzinnym (tryb nocny).

Lampka kontrolna (czerwona)
ze zmniejszoną
intensywnością światła
w nocy pokazuje
sprawność

Sygnalizator
85 dB (A)

Kontrola otoczenia / odstępu
Rozpoznawanie w otoczeniu min. 70
cm przedmiotów mogących zakłócić
dostęp dymu
Lampka kontrolna
(żółta) ze zmniejszoną
intensywności
światła w nocy w celu
zróżnicowania sygnałów
meldunkowych
Duży przycisk testowy do
przełączania na tryb cichy (przekrój: 45 mm)

W razie zakłóceń działania czujnika przeciwpożarowego infolinia Minol udzieli Ci pomocy. Do Twojej dyspozycji przez całą
dobę, również w weekendy oraz dni wolne od pracy.

Twoja Infolinia Minol

Telefon: 0711 9491-1999
UWAGA! W przypadku pożaru zaalarmuj natychmiast
straż pożarną pod numerem alarmowym 112.

