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PODŁOGA

czujnik

kuchenka

Max 
3m

SUFIT

przycisk sieci

dioda led

otwory wlotu gazu

przycisk testowy

Czujnik gazów palnych
Instrukcja obsługi

HSIO17008
Inteligentny czujnik gazu wykorzystuje 
technologie Ziegbee.
Urządzenie wykrywa zwiększone stężenie 
gazu w powietrzu.
Funkcja alarmu zarówno przekazuje informację
bezpośrednio na telefon, jak również dzięki
wbudowanej syrenie przekazuje informacje 
osobom znajdującym się w zagrożonym 
pomieszczeniu.

1. Urządzenie nagrzewa się podczas pracy
2. Zdemontuj urządzenie podczas pracy
3. Nie używaj areozolu w bliskiej odległości 
4. Zanieczyszczenie tłuszczem lub olejami wokół
otworów detektora może spowodować obniżenie jego 
czułości. Czujkę należy czyścić przy pomocy suchej 
szczotki jeśli to konieczne przynajmniej raz na 3 
miesiące
5. Półprzewodnikowy czujnik gazu posiada 
maksymalną żywotność do 3 lat. Po tym okresie czasu 
należy czujnik wymienić na nowy.
6. Nie używaj zapalniczki w celu przetestowania czujki, 
ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujki
7. Dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj aby używać 
czujnika w sposób właściwy i zgodny z zasadami 
bezpieczeństwa i p.poż i obchodzenia się z gazem.

Czujnik gazu powinien być zamontowany:
ciekły gaz z ropy naftowej LPG - na wysokości 0,3 do 1m
powyżej podłogi i w odległości nie większej niż 1,5 m
od urządzenia na gaz lub źródła gazu.Gaz ziemny i inne 
gazy lżejsze od powietrza - na wysokości 0,3 do 1 m. 
poniżej sufitu w odległości nie większej niż 1,5 metry od 
urządzenia na gaz lub źródła gazu.
 

Inteligentny czujnik gazu
1. Zasilanie AC100V-240V 
2. Średni pobór prądu mniej niż 1.5W
3. Sieć Ziegbee Ad-Hoc
4. Głośność syreny 75dB (w odległości 1 metra)
5. Dystans do 100 metrów otwartej przestrzeni
6. Zakres temperatury -10  +50 C
7. Wilgotność poniżej 95%RH (nie zamrożone)
8. Poziom alarmu 6%LEL+-3%LEL (gaz naturalny)
8. Wymiary zewnętrzne 79*68*31mm (bez wtyczki)

Prosimy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zaktualizowane 
informacje dotyczące instrukcji obsługi znajdują się na stronie 

piriglobal.com
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Metoda AdHocMetoda AdHocKrok 2 Krok 3 Krok 4

3.Urządzenie podłączamy do prądu, a następnie 
wybierz opcję AdHoc i postępuj zgodnie z instrukcją w 
plikacji

Zielony kolor diody led oznacza że czujnik jest podłączony . Po pojedyńczym 
sygnale dźwiękowym czujnik przechodzi do stanu tzw „wzbudzenia”
W tym czasie prze około 3 minuty dioda mruga w kolorze czerwono żółtym. 
Po około 3 minutach dioda przestaje mrugać i świeci na zielono.
Oznacza że urządzenie pracuje. W czasie „wzbudzania” prosimy nie 
testować urządzenia.

Dodawanie ręczne urządzenia
1. Naciśnij przycisk + w aplikacji i dodaj wybrane 
urządzenie 
2. Centralka mruga co sekundę na niebiesko
3. W urządzeniu do otworu sieci wkładamy 
dołączony pin i przytrzymujemy przycisk przez 2 
sekundy aż zielona dioda  na urządzeniu zacznie 
szybko mrugać (dwa razy na sekundę)
4. Centralka wraz z urządzeniem zaczyna parowanie
5. Po zakończeniu procesu, na ekranie pojawi się komunikat -
parowanie zakończone sukcesem
6. Jeśli nie widzisz takiego komunikatu przejdź w aplikacji do strony 
głównej, następnie naciśnij nazwę centralki, przeciągnij palcem od góry do 
dołu aby  odświeżyć stronę. Następnie sprawdź czy na liście jest twoje 
urządzenie Jeśli go nie ma powtórz proces parowania.
Usuwanie urządzenia
1. Na urządzeniu przytrzymaj przycisk „otwór sieci” przez 5 sekund-
- zielona dioda zacznie wolno mrugać (około 3 sekundy - 6 razy)
2. W telefonie przesuń - gest w lewo i usuń urządzenie lub przytrzymaj dłużej
nazwę urządzenia aż wyświetli się podmenu, następnie naciśnij usuń urządzenie

Firma Piri nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na 
skutek niewłaściwego używania systemu.
Dołączone do urządzeń baterie nie są ich integralną częścią, nie 
podlegają reklamacji, a firma Piri nie bierze odpowiedzialności za 
ich prawidłowe działanie.
Deklarowany zasięg działania sieci Ziegbee jest oparty na 
badaniach laboratoryjnych i dotyczy otwartych przestrzeni. 
Należy mieć na uwadze że materiały wykorzystywane do budowy 
domów i mieszkań, grubość ścian i warunki pola 
elektromagnetycznego mogą mieć wpływ na znaczne 
ograniczenie zasięgu sieci.
Firma Piri udziela 2 letniej gwarancji na terenie UE
Ze względu na ciągłe udoskonalanie urządzeń i oprogramowania 
produkty i oprogramowanie może ulec zmianie.
W przypadku wyłączenia prądu lub wyłączenia sieci WIFI, po 
ponownym włączeniu należy sprawdzić działanie systemu. 
System powinien działać, w przypadku jeśli nie działa należy 
ponownie zainstalować centralkę i urządzenia. 

Aktualne informacje zawsze znajdziecie na piriglobal.com

Postępowanie na wypadek alarmu
Rozwiązywanie problemów
Czujnik włącza alarm w przypadku gdy stężenie gazu
w powietrzu przekroczy niebezpieczny poziom. 
Należy wtedy bezzwłocznie”
1. Zakręcić zawór - odcinając źródło gazu
2. Zgasić i wyłączyć wszelkie potencjalne źródła ognia 
lub zapłonu (światło, zapałki itp.)
3.Unikać włączania i używania urządzeń elektrycznych
4. Otworzyć okna i drzwi aby przewietrzyć 
pomieszczenie

Problem - czujnik pozostaje w trybie wzbudzenia (diody 
mrugają w kolorze czerwonym i żółtym) 
Przyczyna - długi okres bez zasilania, urządzenie w 
trybie testowym
Rozwiązanie - pozostaw podłączony czujnik na 24 
godziny w celu ponownej kalibracji. nie używaj w tym 
czasie przycisku TEST

Problem - czujnik cały czas wskazuje alarm (dioda 
świeci się w kolorze czerwonym) 
Przyczyna- awaria czujnika gazu
Rozwiązanie - skontaktuj się ze sprzedawcą

Metoda 2:
Ręczne parowanie

Metoda 2:
Ręczne parowanie

Przycisk TEST służy do sprawdzania poprzawności 
działania syreny alarmowej, 
diody oraz komunikacji z aplikacją. Podczas testu 
naprzemiennie mrugają diody czerwona i żółta 
ponadto  rozbrzmiewa sygnał akustyczny.

Dioda zielona

Dioda czerwona

Dioda żółta

Dioda żółto- czerwona

urządzenie podłączone, brak alarmu, dioda 
świeci stale
alarm, włączona syrena alarmowa, dioda 
mruga

awaria urządzenia, czujnik brzęczy, dioda 
świeci stale

urządzenie w trakcie wzbudzania (parowania), 
brak alarmu, diody święcą naprzemiennie

Wskazania diody led urządzeń
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Krok 1

Dodawanie urządzeń

1.Naciśnij przycisk        i dodaj wybrane urządzenie

2.Centralka mruga co sekundę na niebiesko
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