Okos füstriasztó

Okos füstriasztó/ Használati utasítás

Több nyelven elérhető: https://smokealarm.netatmo.com

NSD01

A használati utasítás több nyelven elérhető a következő címen:

https://smokealarm.netatmo.com
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Olvassa el ezeket az útmutatásokat mielőtt hozzákezd a telepítéshez.
A termékkel adott dokumentációt meg kell tartani a termék
élettartama alatt.
A telepítésről egy online videót nézhet meg a következő címen:

https://smokealarm.netatmo.com
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Pack contents

A

A csomag tartalma:
A.Egy Okos füstriasztó 10 évig
működő beépített elemmel.
B. Egy tartó
C. Két csavar és két tipli.
D. Egy Használati utasítás

B

smart smoke alarm

C
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Termék áttekintés

Termék áttekintés:
A. Nyílás (A biztonságos eltávolításhoz)
B. Füst érzékelő nyílások
C. Piros és kék LED-ek.
D. Deaktiváló gomb - elülső
E. Riasztó
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Szükséges szerszámok(nem tartozékok)

Szükséges szerszámok(nem tartozékok):
A. Egy phillips csavarhúzó
B. Egy létra (Csak akkor van rá szükség,
ha magas mennyezetre szereli a
füstriasztót.)
C. Egy fúró - 5mm átmérőjű
D. Egy ceruza

12

A

B

C

D
13

Elhelyezési javaslat

Elhelyezés
Helyezzen el több Okos füstriasztót a lakásban, a teljes biztonság érdekében. Erősen
javasoljuk, hogy szereljen fel egy-egy füstriasztót mindegyik hálószobába, gyerekszobába
és nappaliba. A maximális védelem érdekében telepítenie kell füstriasztót a nappaliba, a
padlásra és a pincébe is.
Nagyon
ajánlott
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Maximális
védelemért

Nem ajánlott
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Elhelyezési javaslat

Figyelem: Előzze meg a hibás jelzéseket!
A hibás jelzések megelőzésének érdekében ne telepítse az Okos füstriasztót:
• Áramkiegyenlítő, kis feszültségű transzformátor, energia-takarékos égők,
fluoreszcensz lámpák közelébe (minimális távolság: 50cm.)
• Ventillátor közelébe
• Nagyon poros szobába
• Kevesebb, mint 6 méterre tűzhelytől, vagy kandallótól
• Olyan helyiségbe ahol főzéskor keletkező gőz, vagy pára bekapcsolhatja a riasztást.
• Nedves, nyírkos szobába
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Elhelyezési javaslat

B

d > 50 cm

Javasolt hely
Elfogadható hely
az európai
országokban, kivéve
Németországot

d > 50 cm

50 cm > d > 40 cm

A

Elhelyezés
Jelöljön ki egy pontot, ahová el akarja helyezni az Okos füstriasztót. Nézze meg, hogy
megfelel-e az A ábrán mutatott a minimális távolságoknak.
Németország kivételével, ha nem tudja a mennyezetre szereli az Okos füstriasztót, a falra
is teheti. Ha az Okos füstriasztót egy katedrális mennyezetére szereli, győződjön meg
róla, hogy a B ábrán látható minimális távolságokat betartja.
Németországban az Okos füstriasztó falra szerelése nem felel meg a DIN 14676 szabványnak.
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Elhelyezési javaslat

Ellenőrizze a Wi-Fi vételt
Ellenőrizze az okostelefonjával, hogy van-e Wi-Fi vétel ott, ahová az Okos füstriasztót
helyezni akarja. Ha nincs, akkor próbálja meg közelebb hozni a Wi-Fi routert.
Az Okos füstriasztó érzékelni fogja a füstöt és jelezni fog, akkor is ha a Wi-Fi nincs
beállítva. De szüksége lesz Wi-Fi vételre, ha az okostelefonjára akar riasztást kapni az
Okos füstjelzőről, amikor távol van. A Wi-Fi beállítása az applikációban történik később.
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Telepítés

A tartó rögzítése
A.Kövesse a korábbi elhelyezési javaslatot, helyezze a tartót a megfelelő pozícióba, majd
jelölje be a két rögzítő lyukat a ceruzával.
B. Fúrja ki a két lyukat.
C.Helyezzen be egy-egy tiplit mindegyik lyukba. Azután csavarja be a két csavart
úgy, hogy hagyjon 2 mm távolságot a fejek alatt.

A

B
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Telepítés
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A tartó rögzítése
D. Hozza egy vonalba a tartó lyukait a csavarokkal.
E. Csúsztassa a tartót jobbra.
F. Forgassa el a tartót a jelzésig az óra járásával ellentétesen.
G. Fejezze be a csavarok meghúzását, hogy rögzítse a tartót.
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Telepítés

Bekapcsolás
H.Helyezze el az Okos füstjelzőt a tartón, a tartón és a füstjelzőn lévő jelzések össze-igazításával.
I. Forgassa el a füstjelzőt az óra járásának megfelelően a rögzítéshez.
Amint a részek összekapcsolódtak a piros és a kék LED felváltva fog villogni. Néhány másodperc
elteltével a piros LED villogni fog minden 10 másodpercben, jelezve, hogy az Okos füstjelző
tökéletesen működik.

H
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Telepítés

Töltse le az applikációt és kövesse az utasításokat.
Az Okos füstjelzője telepítéséhez és vezérléséhez az okostelefonjáról, vagy
tabletjéről, kérjük töltse a Netatmo biztonsági app-ot.

Netatmo Security
Netatmo

INSTALL

netatmo security

https://smokealarm.netatmo.com/app
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Sikeres telepítés

Az Okos füstriasztója sikeresen telepítve lett.

2.rész - A termék használata és karbantartása.

Kézi tesztelés és némítás.

.............................................................................................................32

Élvezze a biztonságosabb otthonát!

Termék eltávolítás .....................................................................................................................................34

Hibajelzések .......................................................................................................................................36
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Kézi tesztelés és némítás.

A riasztó kikapcsolása
Az Okos füstriasztó elejének megnyomásával 15 percre kiiktatja a riasztást, mialatt a riasztó nem ad ki
hangot, még akkor sem ha füstöt érzékel. A piros LED 2 másodpercenként villog. Az Okos füstriasztó
deaktiválása a Netatmo Security App-ról az EN14606 szabvány miatt nem alkalmazható. Az Okos füstriasztó
deaktiválását a riasztó látómezejében kell végezni.
Az Okos füstriasztó kipróbálása
Nyomja meg az Okos füstriasztó elejét, amíg kétszer csipog. Azután engedje el a riasztás
bekapcsolásához. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg ismét az előlapot. A kézi ellenőrzést
évente egyszer el kell végezni.
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Termék eltávolítás
Az Okos füstriasztó eltávolítása
Az Okos füstriasztót 10-évente ki kell cserélni. A csere dátuma a termék hátoldalán olvasható.
Az Okos füstriasztó eltávolításához forgassa el az eszközt az óra járásával ellentétesen.
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Hibajelzések
Hibajelzések
Jelzés
2 gyors hangjelzés 60 másodpercenként
2 piros LED villanás 5 másodpercenként
8 gyors hangjelzés 60 másodpercenként
8 piros LED villanás 8 másodpercenként

Probléma
Az elem kimerült
A füstérzékelő szennyezett

Megoldás
Cserélje ki új füstriasztóra
Porszívózza ki az Okos
füstriasztó nyílásait

Elengedhetetlen az érzékelő rendszeres karbantartása.
A port az érzékelő nyílásokból legalább évente egyszer ki kell porszívózni, vagy minden alkalommal, amikor por érzékelés
figyelmeztetése történt.
Ha a nyílások kitisztítása után az Okos füstriasztó tovább folytatja por eltömődés jelzését, mielőbb cserélje ki egy újra.
Ha az Okos füstriasztó alacsony telepfeszültség hangjelzést ad, lehetősége van a következő 7 napban 8-szor elhalasztani a
riasztó elejének megnyomásával.
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Műszaki adatok
A FÜSTRIASZTÓ TÍPUSA
Optikai füstriasztó

Nincs előfizetési díj. Az applikáció rendelkezésre áll
az App Store-on és a Google Play-en.
Több eszközről elérhető.

ÁTLAGOS LEFEDÉS
50 m2
HASZNÁLAT
Beltér

VEZETÉKNÉLKÜLI ADATOK
802.11 b/g/nkompatibilis(2.4GHz ±10MHz).
Támogatott biztonság:: Open/WEP/WPA/
WPA2- personal (TKIP and AES)

ÁRAMELLÁTÁS
Két, nem cserélhető 3V-os lithium elem,
10 év élettartammal.

Kis energiájú Bluetooth (2.4GHz ±0.5MHz)

RIASZTÁS
Érzékeléskor : 85 dB - 3m
Kézi teszteléskor: 75 dB- 1m
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET
-10°C -65°C
TÁROLÓ HŐMÉRSÉKLET
-20°C -45°C
VÉDETTSÉGI FOKOZAT
IP30
MÉRET
Átmérő: 120 mm
Magasság: 44 mm
SÚLY:
255 g

Elektronikus hulladék és elektronikus
eszközök eldobása a használat után
( alkalmazható az EU országaiban és
más európai országokban, más hulladék
gyűjtő rendszerekkel.).
Ez a jelzés a terméken, vagy a csomagoláson azt
jelzi, hogy a terméket nem lehet kidobni a
normál háztartási hulladékkal együtt. Az
elektronikai hulladék és elektromos eszközök
újrahasznosítása érdekében ezeket egy
megfelelő gyűjtőpontra kell vinni. Az ilyen
termékek megfelelő módon történő
elhelyezésével Ön segít megelőzni a környezetre
és az egészségre káros bármilyen hatás
kialakulását. A termék újrahasznosításával
kapcsolatban további információt a helyi
hivataloktól, hulladékgyűjtő központtól, vagy az
üzlettől kaphat, ahol a terméket vásárolta.

A készüléket a legfrissebb szabványoknak
megfelelően kel felszerelni, és csak belső
használatra. Ne próbálja meg javítani a
készüléket. Kérjük, hogy probléma esetén lépjen
kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Ne próbálja
meg elérni az Okos füstriasztó belső alkatrészeit,
melyek nincsenek leírva ebben a használati
utasításában.Ha esz teszi, elveszíti a termék
garanciát és a Netatmo nem lesz felelős
semmilyen problémáért. Az Okos füstriasztó
belsőalkatrészeinek, és/vagy elektromos
alkotórészeinek érintés tönkre teheti a terméket.
Az Okos füstriasztó úgy lett tervezve, hogy sem a
működtetéshez, sem a karbantartáshoz nem
szükséges ezeknek az alkatrészeknek az elérése.
Ne fesse le az Okos füstriasztós. Kérjük távolítsa
el az Okos füstriasztót, mielőtt bármilyen felújítást,
vagy dekorációt végezne az otthonában.
Az Okos füstriasztó körül 50 cm-nek
akadálymentesnek kell lennie. Kérjük vegye
figyelembe, hogy a Netatmo nem tudja garantálni
a mobil telefon, vagy táblagép késését az Okos
füstriasztó riasztásakor. Élettartam, tipikus
használat esetén. Az elem élettartama különböző
lehet az Okos füstriasztó használatától függően.
További információért látogasson el a https://
netatmo.com/usage/nsd oldalra.
Ne tegye az érzékelő lithium elemét hőforrás
közelébe, vagy közvetlen napsütésre.
A balesetek elkerülése érdekében az érzékelőt
biztonságosan kell rögzíteni a tartó felülethez, a
telepítési instrukciók alapján.

HOMEKIT
Ennek a HomeKit-kész kiegészítőnek az
otthoni és távoli automatikus vezérléséhez
szükség van egy Apple TV-re tvOS 10.x
vagy későbbivel, vagy egy iPad-re iOS 10.x
vagy későbbivel.
Google Play és Google Play logo a
Google Inc védjegye.
JOGI FIGYELMEZTETÉS
A Works with Apple HomeKit
logohasználata azt jelenti, hogy egy
elektromos kiegészítő úgy lett tervezve,
hogy speciálisan csatlakozzon az iPod
touch, iPhone, vagy iPad-hez, és a fejlesztő
által bizonyítva van, hogy találkozik az
Apple működési szabványokkal. Az Apple
nem vállal felelősséget ennek a
készüléknek a működéséért, vagy a
biztonsági és szabályzási szabványokkal
való megfelelőségéért.
Az Apple és az Apple Logo az Apple Inc.
védjegyei, az US-ben és más országokban
bejegyezve.
Az App Store az Apple Inc.védjegye az US-ben és
más országokban bejegyezve.
A dokumentum előzetes értesítés nélkül
módosítható.

A dokumentum előzetes értesítés nélkül módosítható.
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EU Megfelelőségi nyilatkozatok
Mi a Netatmo kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/UE direktíva alapvető, és
más idevonatkozó elvárásainak.
Ez a NSD01 füstriasztó összhangban van az EN 14604 :2005 +AC :2008. harmonizált
szabvány alapvető karakterisztikájával.
A Teljesítmény nyilatkozat DoP_Netatmo_NSD01 letölthető a Netatmo honlapjáról.
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Alulírott, Netatmo nyilatkozom, hogy a NSD01 megfelel a vonat-kozó alapvetõ
követelményeknek és az 2014/53/UE i ROHS 2011/65/EC irányelv egyéb elõírásainak. Az
NSD001 füstriasztó az EN 14604 :2005 +AC :2008 összevont szabvány által előírt alapvető
jellemzőnek megfelelő. Az n° DoP_Netatmo_NSD01, teljesítményre vonat-kozó nyilatkozat a
Netatmo honlapról tölthető le.

https://www.netatmo.com/declaration/nsd
Netatmo SAS – 93 rue Nationale – 92100 Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt, 01/05/2018
CEO
Frédéric POTTER
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Jegyzetek
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Termék model: NSD01
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