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Testovací sprej SOLO C3 je určen k testování funkce CO detektorů JABLOTRON (např. EI208W
a EI208DW).
Je dodáván v sadě s nasazovacím návlekem, který zabraňuje nežádoucímu rozptýlení testovacího
aerosolu mimo prostor detektoru. Obsah spreje vystačí přibližně pro 50 testovacích dávek. Jeden
návlek pro 10 testovacích dávek.
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Při použití testovacího spreje nekuřte! Nestříkejte testovací plyn do otevřeného ohně! Místo použití
musí být dobře větráno. Zabraňte kontaktu testovacího plynu s pokožkou a očima. Nikdy nemiřte
sprejem při aplikaci ani při nasazování návleku proti jiným osobám. Při nadýchání nebo zasažení části
těla a zdravotních komplikacích vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.
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Skladujte v chladných, dobře větraných prostorech. Udržujte mimo dosah dětí. Chraňte jej před
působením vysokých teplot (> 50 °C). Nádobu nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po potřebování
obsahu.
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Před prvním použitím důkladně prostudujte bezpečnostní informace.
Navlékněte izolační návlek na testovaný detektor CO.
Z izolačního návleku odlepte samolepku #2 tak, aby se zpřístupnil otvor.
Přiložte trysku spreje k připravenému otvoru a stiskněte ji na dobu cca. 1 s.
Zalepte ochranou samolepku #2 zpět tak, aby testovací plyn otvorem neunikal.
Po vyvolání poplachu lze stiskem tlačítka TEST vypnout sirénu detektoru.
Pokud do minuty nedojde k aktivaci detektoru, test znovu opakujte.
Po úspěšném testu sejměte návlek a vyznačte záznam na štítku, který se nachází na boku
detektoru. Štítek má 10 políček pro každoroční testování, do konce životnosti detektoru.
9. Nedojde-li k aktivaci detektoru ani po vícenásobném opakování testu, detektor může být
vadný – kontaktujte servisního technika, případně výrobce detektoru.
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Poznámka: Nevyhazujte do odpadků, ale předejte do
schváleného zařízení na likvidaci odpadu. Podrobnější
informace na www.jablotron.cz sekce Poradenství.
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