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EMC TEST REPORT 
 

HTT Technology Co., Ltd. Report No.: HTT160507124ER 
TEST CERTIFICATION 
Product: 
Carbon Monoxide Alarm 
Model: LS-858-4 
Trade Mark: LONGSIN 
Tested: May.13,2016-May.19,2016 
Geteste Europese standards:  
EN 55022: 2010+AC:2011 
EN 61000-3-2: 2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 55024: 2010 
 
 
 
 

LET OP: Neem een paar minuten de tijd om de 
gebruikershandleiding 

zorgvuldig door te lezen en bewaar de handleiding voor toekomstig 
gebruik of voor de toekomstige eigenaar 
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INSTALLATIE  
De installatie van uw CO melder neemt ongeveer 10 minuten in beslag  
Om de batterijen in de koolstofmonoxidemelder te installeren of te vervangen, kunt u de volgende stappen volgen:  
 
1. Druk op de klink en duw de voorkant naar beneden om het batterij vak te laten verschijnen.  

2. Haal de oude batterijen eruit en bekijk goed hoe u de batterijen moet installeren. 

3. Wanneer u nieuwe batterijen installeert, bekijk dan de illustratie op de bodem van het batterij-vak. Indien   

     van toepassing zal de detector één seconde geluid geven en al de LED lampen licht geven.  

4. Sluit de voorkant. Als de AA batterijen niet goed zijn geïnstalleerd, zal de CO detector niet dichtgaan.  
 
MONTAGE 
Volg onderstaande stappen om de detector te monteren aan de muur:  
1. Op de plaats waar u de CO melder gaat installeren, tekent u een horizontale lijn van 6 cm lang.  
 
Let op! Om koolstofmonoxide snel te ontdekken is het belangrijk de melder lager dan heup hoogte op te hangen Aangezien 
koolstofmonoxide een zwaar gas is zorgt dit voor een aanzienlijke snelle detectie.  
2. Verwijder de montagebeugel van de CO melder door deze tegen de klok in te draaien.  

3. Plaats de beugel zo dat de twee langste slotgaten zijn uitgelijnd op de lijn. Elk van de sleutelgaten markeert u om de plaats van de 
montage plug en schroef aan te geven.  

4. Verwijder de beugel.  

5. Gebruik een 3/16 (5mm) boor om twee gaten te boren op de gemarkeerde punten van de muur. Plaats de muurpluggen.  

6. Gebruik de twee schroeven en muurpluggen, plaats de beugel op de muur.  

7. Duw de melder in de montagebeugel en draai deze rechtsom, om het op de juiste plaats te krijgen. Trek voorzichtig aan de beugel om 
zeker te weten dat de CO melder goed is geïnstalleerd.  
 
TESTEN 
Een rood led licht zal elke minuut knipperen om aan te geven dat er genoeg vermogen is. Om de CO melder te testen, drukt u op de TEST 
knop en de melder zal gelijk een toon en 3 LED flitsen geven. Laat de TEST knop los, dan zal het geluid stoppen en de drie LED lichten gaan 
terug naar status aan 
  
ONDERHOUD 
 
1. Gebruik een stofzuiger om de ventilatiewegen regelmatig vrij te maken van stof.  

2. Druk de TEST knop op de detector één x per week in om te kijken of alles nog goed werkt.  
 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 
WERKSPANNING 
DC 12V (netwerktype) 
9V BATTERIJ (draadloos type) 
STATISCHE WERKING 
200uA (netwerktype) 
10uA (draadloos type) 
ALARMSTROOM    20mA 
ALARMINDICATIE: RODE LED-FLASH 
GELUIDSNIVEAU:   85dB / m (draadloos type) 
BEDRIJFSTEMPERATUUR: -10 TOT 50 GRADEN 
 

PRODUCT PROFIEL 
BEDRIJFSVOCHTIGHEID: 95RH 
DETECTERENDE RUIMTE: 20 vierkante meter 
ALARMUITGANG: geluids- en flitsalarm (onafhankelijkheidstype) 
RF-signaal 315 MHz of 433 MHz (draadloos type) 
Relaisuitgang NO / NC (netwerktype) 
RADIOAFSTAND: 100 m (open gebied, draadloos type) 
GROOTTE: 107 mm dia. * 35 mm diep 
UITVOERING CRITERIUM   GB4715-1993 
 


