SOLO C3 CO testspray

SOLO C3-testspray is bedoeld voor het testen van JABLOTRON CO-detectoren, bijvoorbeeld
de EI208W en EI208DW.
Het wordt geleverd met een bevestigbare huls, die ongewenste verspreiding van testspray uit deze
huls voorkomt. De inhoud van de spray is voldoende voor ongeveer 50 testdoses en één huls dient
voor 10 testen.

Veiligheidsinformatie
Rook niet als u de testspray gebruikt. Spuit de testpray niet richting open vuur. De locatie voor het
testen moet goed worden geventileerd. Vermijd tijdens de test elke contact met huid of ogen. Bespuit
tijdens het gebruik van de spray nooit iemands hoofd. Zoek onmiddellijk medische hulp bij het
inademen van de inhoud of als enig deel van het menselijk lichaam wordt geïrriteerd.

Opslag
Bewaar het product op koele, goed geventileerde plaatsen met een goede luchtstroom. Houd het
product buiten het bereik van kinderen. Stel het niet bloot aan extreme temperaturen (> 50 °C). Maak
geen gat in de spraycontainer en gooi hem niet in vuur, zelfs nadat de inhoud werd verbruikt.
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Lees alle veiligheidsinformatie, voordat u begint met het testen.
Bevestig de huls op de te testen CO-detector.
Verwijder sticker #2 van de huls om het gat vrij te maken.
Plaats de sproeier in het klaargemaakte gat en pas de testspray toe gedurende 1 s.
Plaats de beschermsticker #2 terug om elke spraylekkage te voorkomen.
Wanneer een alarm afgaat, drukt u op de knop TEST om de sirene van de detector uit te
schakelen.
Binnen de volgende minuut moet de detector worden geactiveerd, en als dit niet gebeurt,
herhaalt u de test.
Verwijder na een succesvolle test de huls en maak een notitie op de sticker geplaatst aan
de zijkant van de detector. De sticker heeft 10 velden voor de jaarlijks uitgevoerde testen tot
het einde van de levensduur van de detector.
Indien de detector na meerdere testen niet wordt geactiveerd, is de detector misschien
defect – neem dan contact op met uw servicetechnicus of de producent van de detector.

De kit bestaat uit:
CO testspray
Testhuls 5x

1x

Opmerking: Hoewel dit product geen schadelijke materialen bevat,
raden wij u aan het product na gebruik terug te sturen naar de dealer of
direct naar de producent.
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