Sprej do testów CO SOLO C3

Sprej do testów SOLO C3 służy do sprawdzania czujek CO firmy JABLOTRON, na przykład EI208W
i EI208DW.
Jest wyposażony w mocowany rękaw, zapobiegający niepożądanemu rozproszeniu natryskiwanej
substancji. Zawartość opakowania zawiera około 50 dawek substancji do testów, przy czym jeden
rękaw można wykorzystać do 10 prób.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas natrysku próbnego nie wolno palić. Nie kierować strumienia substancji w stronę otwartego
ognia. Miejsce prowadzenia próby musi posiadać bardzo dobrą wentylację. Podczas testu nie
dopuścić do kontaktu substancji ze skórą ani oczami. Nie kierować natryskiwanej substancji w stronę
głowy innej osoby. W przypadku dostania się substancji do dróg oddechowych lub
podrażnień jakiejkolwiek części ciała należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w chłodnym miejscu o dobrej wentylacji i dobrym przepływie
powietrza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie narażać na działanie bardzo wysokich
temperatur (> 50°C). Pojemnika nie należy przekłuwać ani wrzucać do ognia, nawet po zużyciu całej
zawartości.

Stosowanie:
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Przed rozpoczęciem testu zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Przymocować rękaw do testowanej czujki CO.
Zdjąć naklejkę nr 2 z rękawa, by za jej pomocą zyskać dostęp do otworu.
Umieścić dyszę w przygotowanym otworze i rozpylać substancję przez 1 sekundę.
Ponownie przykleić naklejkę ochronną nr 2, by uniknąć wycieku natryskiwanej substancji.
Po aktywacji alarmu nacisnąć przycisk TEST i wyłączyć syrenę czujki.
W ciągu kolejnej minuty czujka powinna się aktywować. W przeciwnym razie należy
powtórzyć test.
Po udanej próbie usunąć rękaw i zrobić adnotację na naklejce z boku czujki. Naklejka
posiada 10 pól na potrzeby corocznych testów do końca okresu żywotności czujki.
Jeżeli czujka nie aktywuje się po kilku próbach, może to oznaczać, że jest wadliwa – należy
skontaktować się z serwisantem lub producentem czujki.

Zestaw zawiera:
Sprej do testów CO 1x
Rękaw do testów 5x

Uwaga: Choć niniejszy wyrób nie zawiera materiałów szkodliwych,
zużyty produkt najlepiej oddać do dystrybutora lub bezpośrednio do
producenta.
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