Stänga av detektorn
Tryck och håll ner knappen tills en nedräkning från 3 är klar.
Fabriksinställda larmnivåer
LCD
1
2
3
4
5

Beskrivning
Typ av larm
Testgas
Batteriindikator
Gaskoncentra tion
Gastyp

Ikonen för gastyp och typ av larm blinkar när larmgränsen överskrids.
OBSERVERA
Skulle något verka oklart eller felaktigt vid uppstart kontakta InduPro.
Se till att bekanta dig med symboler i displayen, även vid larmindikering
IR sensorn kommer inte att detektera vätgas (H2) eller acetylen (C2H2).
Men korskänsligheten över till CO sensorn gör att detektorn larmar för
dessa gaser under 10 %LEL som en extra säkerhet.
Starta detektorn
Tryck och håll ner knappen. När detektorn startas upp börjar en
stabilisering av sensorerna mot frisk atmosfärsluft.

Stabilisering

Normal drift

Batteri information
Varning för lite kvar i batteriet: Med 20 minuters drift kvar
kommer detektorn ge en ljudsignal som varning samtidigt som
det blinkar LOW BAT i displayen. Denna varning fortlöper tills
batteriet är tomt.
Batteri laddning
Vid laddning av batteriet ”rullar” det i batteri ikonen. För att nå
full laddning skall den laddas ca 4-6 timmar
Varning:
FÅR INTE LADDAS I EXPLOSIV MILJÖ
Detektorn skall inte laddas under 0°C eller över 40°C.
Nollkalibrering
Tryck och håll inne knappen tills CAL har räknat ner. Tryck på knappen
när det står APPLY GAS. Nollkalibreringen är nu utförd.
Kalibrering av detektorn
Tryck och håll inne knappen tills CAL har räknat ner. Applisera gas när
det står APPLY GAS i displayen, använd den bifogade
kalibreringsadaptern.

OBSERVERA
Denna multigasvarnare är ett personligt skydd mot olika gasfaror.
Den larmar för svavelväte, kolmonoxid låg eller hög syrehaltsnivå
och brännbaragaser. Var säker på att du har tillräcklig kunskap att
använda utrustningen och att kunna ta rätt beslut vid larm.

Multigasvarnare

Fabriksinställda larmnivåer
Sensor
H2S
CO
O2
LEL

Låglarm
5ppm
35ppm
19,5%
10%

Höglarm
10ppm
100ppm
23,5%
20%

TWA
5ppm
35ppm
-

STEL
10ppm
100ppm
-

Ytterligare information
En komplett handhavande manual på Engelska finns för nedladdning
www.indupro.se
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