OPIS PRODUKTU
Alarm gazowy MTG-3000H s u y do wykrywania wycieków gazu ziemnego, gazu miejskiego i gazolu. Jest
przeznaczony do stosowania w lokalach mieszkalnych, przyczepach mieszkalnych (kempingowych) i odziach.
Alarm pod cza si do sieci pok adowej 12 V DC przyczepy mieszkalnej (kempingowej) lub odzi. W lokalach
mieszkalnych zasilanie elektryczne alarmu odbywa si z zasilacza 12 V DC - przy czonego do sieci o napi ciu 230
V. Alarm jest dostarczany ze wspornikiem ciennym, rubami, ko kami i zasilaczem sieciowym z 2-metrowym
przewodem.
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M O D EL: M TG -3000H
UWAGA! INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ.
Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące
instalacji i sposobu użytkowania alarmu gazowego. Instrukcję
obsługi należy przeczytać w całości przed przystąpieniem do
instalacji i zachować ją do dalszego wykorzystania.

CHARAKTERYSTYKA
Czujnik typu termoanemometrycznego (hot-wire)
Prosta instalacja i konserwacja
Zintegrowana funkcja samoczynnego testu kontrolnego czujnika
Nowoczesna konstrukcja
Wykrywa wszystkie rodzaje gazów palnych, gazol, gaz ziemny w cznie z gazem miejskim
Idealne rozwi zanie do ka dej kuchni
Wysoka niezawodno i stabilno
Funkcja samoczynnego testu kontrolnego
Bardzo trwa y czujnik
Niewielka wra liwo na rozpuszczalniki organiczne
Wysoki poziom czu o ci
G o ny sygna alarmowy: 85 dB
3 lata gwarancji
Akcesoria: Wtyczka do gniazda zapalniczki (opcja).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Zasilanie
: DC 12 V +/- 5 %
Zasilacz sieciowy
: Pod czany do instalacji 230 V AC, 50 Hz, 9 W, napi cie wyj ciowe 12 V=
300mA
Próg czu o ci
: Odpowiada st eniu 6% dolnej granicy ryzyka wybuchu
Propan
0,11 %
Butan
0,09 %
Metan
0,25 %
Pobór pr du
: 1,5 W (sygna alarmowy)
1 W (stan gotowo ci)
Zakres temperatury pracy
: 10°C - 40°C
Pobór pr du
: maks. 110 mA
Wilgotno powietrza
: maks. 95 %
Wymiary
: 75 x 75 x 35 mm
Nat enie d wi ku syreny
: 85 decybeli w odleg o ci 3 metrów
Stan gotowo ci
: wieci zielona dioda
Stan alarmowy
: Czerwona dioda miga i s ycha sygna alarmowy
Stan awarii
: wieci ó ta dioda
Wykrywane gazy
: Gaz ziemny, metan, gaz miejski, gazol (butan i propan)

ALARM GAZOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: MTG-3000H
INSTRUKCJA
MONTAŻU

WCISNĄĆ MODUŁ
ALARMU DO WSPORNIKA

OPIS

ALARM
GAZOWY
WSPORNIK
ŚCIENNY

WSKAŹNIK
ZASILANIA
WSKAŹNIK ALARMU

Prawidłowe rozmieszczenie
WSKAŹNIK AWARII
Instalacja do gazu
miejskiego
Maks. 6 m

SUFIT
15-30 cm

Maks. 4 m

15-30 cm (6"-12")

PODŁOGA

Instalacja do gazolu

Urządzenia nie należy montować:

•
•

w pomieszczeniach nara onych na spadek temperatury poni ej -10°C lub wzrost powy ej 40°C.
w miejscach nara onych na siln cyrkulacj powietrza, np. w pobli u wentylatorów, otworów drzwi,
okien itp.

•

w pomieszczeniach o du ej wilgotno ci, takich jak np. azienki, prysznice itp., gdzie wilgotno wzgl dna
mo e przekracza 95 %
na zewn trz budynków, przyk adowo w celu monitorowania otwartych pojemników z butlami.

Alarm nale y chroni przed wilgoci .

•
•

Alarm nale y chroni przed silnymi polami magnetycznymi lub elektrycznymi oraz silnym oddzia ywaniem
magnetycznym.

•

w pomieszczeniach o du ym zakurzeniu lub zanieczyszczeniu, co mog oby spowodowa
zablokowanie dop ywu gazu do czujnika.

•

bezpo rednio nad kuchenk gazow , zlewem lub odp ywem kanalizacji.

WAŻNE INFORMACJE

•
•
•

ROZMIESZCZENIE
Alarm gazowy MTG-3000H jest przeznaczony do zastosowania wewn trzlokalowego w suchych pomieszczeniach,
nara onych na wycieki gazu. Jest wa ne, aby alarm móg by dobrze s yszalny w razie powstania wycieku.
Do wykrywania gazu ziemnego alarm nale y zainstalowa 15 - 30 cm pod sufitem, w odleg o ci maksymalnie 6
metrów od piecyków lub innych aparatów gazowych. Gniazdko elektryczne do zasilacza sieciowego powinno
znajdowa si maksymalnie 2 metry od miejsca zamontowania alarmu. Do wykrywania gazolu alarm nale y
zamontowa 15 - 30 cm nad pod og , w odleg o ci maksymalnie 4 metrów od piecyków lub innych urz dze
gazowych.
Zalecany do u ywania w pomieszczeniach kuchennych, gara ach, przyczepach mieszkalnych (kempingowych) i
odziach

Nie wolno zakrywa urz dzenia alarmowego. Mo e to wp yn na dzia anie czujników.

w miejscach nara onych na zastój powietrza (np. w szafkach lub za firankami), poniewa mo e to
zak óci reakcj alarmu w razie wycieku gazu.

MONTAŻ
Przed rozpocz ciem monta u nale y od czy zasilanie, aby zapobiec przepi ciom

•

•
•
•
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elektrycznym lub uszkodzeniu urz dzenia.
Nale y upewni si , czy w pobli u miejsca monta u alarmu gazowego nie przebiegaj

•

adne przewody elektryczne lub rurowe.
Zaznaczy dwa otwory monta owe u ywaj c wspornika ciennego jako szablonu.

•
•

Wywierci otwory przy znakach.
W o y ko ki w wywiercone otwory.
Przykr ci wspornik cienny. NIE DOKR CA ZA MOCNO RUB.
Pod czy przewód z zasilacza sieciowego / ród a zasilania 12 V do dwóch
przy czy. Je eli alarm jest pod czany bezpo rednio do baterii 12 V, mi dzy bateri a
alarmem gazowym mo na pod czy wy cznik.

•
•

Wcisn alarm gazowy do wspornika ciennego.
Pod czy zasilacz do gniazdka elektrycznego 230 V. W przeci gu 5 sekund

•

rozlegnie si sygna alarmu gazowego (samotest).
Gdy alarm ucichnie, zapali si zielona dioda elektroluminescencyjna sygnalizuj ca

•

gotowo alarmu gazowego do dzia ania.
W razie niepewno ci co do rodzaju stosowanego gazu lub problemu z instalacj
alarmu nale y zwróci si do fachowca.

UŻYTKOWANIE
Po zainstalowaniu alarmu gazowego zapala si zielona dioda elektroluminescencyjna,
s ycha sygna samoczynnego testu kontrolnego, po czym przez krótk chwil miga
czerwona dioda elektroluminescencyjna i alarm przechodzi po kilku sekundach w zwyk y
tryb eksploatacyjny. Alarm jest gotowy do dzia ania.
Po wykryciu wycieku gazu, syrena alarmowa wydaje pulsuj cy sygna alarmowy o du ym
nat eniu, a CZERWONA dioda elektroluminescencyjna miga do czasu zmniejszenia si
st enia gazu do okre lonego poziomu. Uruchomienie alarmu nast puje, zanim powstanie
zagro enie wybuchem.
Po od czeniu zasilania alarmu i ponownym jego pod czeniu, urz dzenie wykona now
procedur samotestu. Ta funkcja gwarantuje, e alarm gazowy jest zawsze gotowy do
dzia ania.
FUNKCJA KONTROLNA
Zalecane jest, aby raz w tygodniu sprawdzi alarm gazowy i upewni si , czy detektor
prawid owo dzia a.
W tym celu nale y u y gazu z zapalniczki wypuszczaj c go w przestrze dooko a czujnika,
który znajduje si za kratk po prawej stronie w dolnej cz ci alarmu gazowego. Na
potwierdzenie prawid owego dzia ania alarmu powinien rozlec si g o ny, pulsuj cy d wi k i
powinna zacz miga CZERWONA dioda elektroluminescencyjna. Syrena wy czy si
automatycznie, gdy powietrze dooko a czujnika nie b dzie ju zawiera gazu. Nale y
regularnie sprawdza alarm gazowy, aby mie pewno , e dzia a.
PO URUCHOMIENIU ALARMU
Nale y zachowa spokój i podj nast puj ce dzia ania zaradcze, niekoniecznie w podanej
kolejno ci:
Bezzw ocznie zgasi wszystkie ród a ognia, arz ce si papierosy, wiece itp.

•

Je eli w momencie uruchomienia alarmu nie zauwa ono niczego niepokoj cego: zamkn g ówny zawór
gazu, kurek butli lub inne urz dzenie, z którego móg nast pi wyciek, i otworzy okna oraz drzwi, aby
przewietrzy pomieszczenie z gazu.
Nie wolno w cza adnych urz dze elektrycznych (w czników o wietlenia, latarki, dzwonka w drzwiach,
telefonu, ani adnego innego wyposa enia elektrycznego)
Nie wolno dotyka urz dze elektrycznych ani w czników. Niewielka iskra mo e spowodowa wybuch.
Je eli wyciek gazu wydaje si by sta y lub wyst puje regularnie, nale y skontaktowa si z dostawc gazu.
Kontaktuj c si z dostawc nie wolno korzysta z telefonu ani innych urz dze elektrycznych w pobli u
miejsca wycieku gazu.

Je eli alarm uruchamia si ponownie po jego wyzerowaniu, a nie mo na zlokalizowa lub powstrzyma wycieku
gazu: Nale y opu ci lokal i BEZZW OCZNIE skontaktowa si z dostawc gazu lub serwisem dy urnym w celu
sprawdzenia instalacji oraz jej zabezpieczenia i wykonania ewentualnych napraw.
Je eli alarm wy czy si , samoczynnie lub po wyzerowaniu (wed ug instrukcji producenta), a nie mo na stwierdzi
przyczyny jego uruchomienia (np. by otwarty kurek gazu, a palnik si nie pali ), nale y wy czy dop yw gazu i
sprawdzi , czy wszystkie urz dzenia gazowe s wy czone. Po sprawdzeniu, mo na ponownie otworzy g ówny
zawór gazu.
KONSERWACJA
Nale y regularnie czy ci alarm gazowy, aby nie dopu ci do jego zakurzenia. Mo na u ywa przyk adowo
odkurzacza z ko cówk szczotkow . Dok adnie wyczy ci obszar dooko a kratki w przedniej cz ci i po bokach.
Je eli alarm gazowy nadal nie dzia a, nale y go zwróci sprzedawcy. Adres znajduje si na naklejce z ty u
detektora.

OSTRZEŻENIE Nie należy nigdy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia
- spowoduje to unieważnienie gwarancji!
NIE NALEŻY NIGDY PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEJ NAPRAWY URZĄDZENIA MOŻE TO STWORZYĆ ZAGROŻENIE PRZEPIĘCIEM ELEKTRYCZNYM LUB
SPOWODOWAĆ USZKODZENIE URZĄDZENIA.
Trwa o eksploatacyjna alarmu gazowego wynosi oko o 5 lat. Po tym czasie urz dzenie nale y wymieni .
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA / PLAN BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja alarmu gazowego jest tylko jednym z wielu sposobów zabezpieczenia si przed wyciekiem gazu i
jednym z kroków w indywidualnym planie bezpiecze stwa. Dla poprawy w asnego bezpiecze stwa wa ne s
równie inne dzia ania:

•

Prawid owa instalacja alarmu gazowego. Nale y przestrzega wszystkich wskazówek zawartych w
Instrukcji obs ugi.

•
•
•

Dzia anie alarmu gazowego nale y sprawdza raz w tygodniu.

Ze wzgl dów bezpiecze stwa urz dzenie wykonuje samoczynny test kontrolny. Ewentualne usterki s
sygnalizowane miganiem KONTROLKI AWARII i jednoczesnym sygna em d wi kowym. W czenie
wska nika awarii mo e równie nast pi na skutek problemu z urz dzeniem.
W razie wskazania usterki nale y w pierwszej kolejno ci sprawdzi , czy:
temperatura w otoczeniu nie przekracza dopuszczalnego zakresu (od -10 °C do +40 °C).
usterka mog a zosta spowodowana oparami chemikaliów w powietrzu, np. wysokim st eniem
kwasu lub alkoholu. Je eli nie stwierdzono wy ej opisanych przyczyn, nale y sprawdzi
urz dzenie w innym pomieszczeniu. Je eli wskazanie usterki nie pojawi si , problem dotyczy
warunków otoczenia urz dzenia. Je eli kontrolka awarii wieci nadal, usterka wyst puje w
urz dzeniu:
W alarmie gazowym dosz o do wewn trznej usterki.
Alarm gazowy by u ytkowany przez okres oko o 5 lat. Nale y go wówczas wymieni .

•
•

•
•

GWARANCJA
Niniejszy alarm gazowy jest obj ty 3-letni gwarancj od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady
materia owe lub produkcyjne, ale tylko pod warunkiem, e produkt by u ytkowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i z zachowaniem nale ytej dba o ci. Gwarancja nie obejmuje naprawy lub wymiany
cz ci, je eli usterka zosta a spowodowana niew a ciwym u ytkowaniem, uszkodzeniem lub modyfikacj
urz dzenia po dacie jego zakupu. W przypadku usterek obj tych gwarancj nale y przes a urz dzenie do
sprzedawcy razem z dowodem zakupu i op at za przesy k zwrotn . Zakres odpowiedzialno ci firmy jest
ograniczony do kosztu pozyskania nowego modu u/alarmu gazowego. Firma nie ponosi
odpowiedzialno ci za pokrycie kosztów ewentualnych szkód lub strat powsta ych na skutek
niezadzia ania alarmu gazowego.
FIRMA NEXA TRADING AB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA LUB
USZKODZENIE MIENIA, JAK RÓWNIEŻ ZA INNE SZKODY POWSTAŁE BEZPOŚREDNIO LUB
POŚREDNIO NA SKUTEK POŻARU. ZAKRES GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO NAPRAWY
PRODUKTU LUB WYMIANY USZKODZONEGO ALBO WADLIWEGO PRODUKTU NA NOWY
PRODUKT FIRMY NEXA TRADING AB. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NEXA TRADING AB
POZOSTAJE WE WSZYSTKICH OKOLICZNOŚCIACH - NIEZALEŻNIE OD PRZEPISANEJ
PRAWNIE SZCZEGÓLNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ - OGRANICZONA DO
WARTOŚCI ZAKUPU PRODUKTU. NINIEJSZY ALARM GAZOWY NIE ZASTĘPUJE W ŻADNYM
WZGLĘDZIE UBEZPIECZENIA MIENIA, OD SZKÓD, OD INWALIDZTWA LUB NA ŻYCIE. WIĘCEJ
INFORMACJI O UBEZPIECZENIACH MOŻNA UZYSKAĆ U PRZEDSTAWICIELA PAŃSTWA FIRMY
UBEZPIECZENIOWEJ.
Powy sze zastrze enie nie ogranicza adnych innych maj cych zastosowanie przepisów prawnych.
Niniejszy alarm jest przeznaczony wy cznie do u ytkowania w prywatnych lokalach mieszkalnych i nie
jest przeznaczony do stosowania w miejscach publicznych lub lokalach biurowych oraz przemys owych.
Wys u onych produktów elektronicznych nie nale y wyrzuca z odpadami domowymi. Produkt nale y
odda do recyklingu, je eli taka mo liwo istnieje. Informacje dotycz ce miejsca gromadzenia odpadów
elektronicznych mo na uzyska w gminie. Nowe przepisy promuj recykling z omu elektronicznego
(europejska "dyrektywa WEEE" obowi zuj ca od sierpnia 2005 roku).

Dopilnowa , aby uk ad elektryczny w domu/pomieszczeniu nie by przeci ony.
Zapach gazu mo e by wyczuwalny, zanim nast pi uruchomienie alarmu.

TEN PRODUKT JEST ZAPLOMBOWANY I NIE WOLNO GO NAPRAWIA - JAKAKOLWIEK INGERENCJA
SPOWODUJE UNIEWA NIENIE GWARANCJI. W RAZIE NIEPRAWID OWEGO DZIA ANIA, URZ DZENIE
NALE Y ZWRÓCI SPRZEDAWCY RAZEM Z DOWODEM ZAKUPU.
GDY ŚWIECI KONTROLKA AWARII

Producent:
Garvan Enterprises Ltd.
Rm 16-17, 21/F., Wing Hing Ind. Bldg.,
83-93, Chai Wan Kok Street,
Tsuen Wan, N.T., Hongkong

Dystrybutor:
Nexa Trading AB,

Szwecja
www.nexa.se
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