
  

TESTER INDIGO 
ÜVEGTÖRÉSÉRZÉKELŐ TESZTER 
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A TESTER INDIGO üvegtörésérzékelők tesztelésére szolgál. 

1. Tulajdonságok 
• Üvegtábla, rétegelt vagy temperált üvegtöréshang előállítása. 
• Automatikus telepkímélő kikapcsolás. 
• Telepállapot felügyelet. 
• Jelző LED. 

2. Leírás 
1. ábra magyarázat 

 gombok: 
L - nyomja meg rétegelt üvegtöréshang 

előállításához. 
P - nyomja meg üvegtábla töréshang 

előállításához. 
T - nyomja meg temperált üvegtöréshang 

előállításához. 
Amennyiben a teszter ki van kapcsolva, akkor 
tartsa lenyomva a gombot kb. 2,5mp-ig a teszter 
bekapcsolásához és a hang előállításához. Ha 
a teszter be van kapcsolva, akkor a gomb 
megnyomásának hatására az üvegtörés hangja 
azonnal előállításra kerül. 

 piros fényű jelző LED jelzései: 
− teszter bemelegedés – gyors villogás. 
− teszter BE, telep OK – 2,5mp-kémti 

felvillanás. 
− teszter BE, alacsony telep – folyamatos fény. 

Amennyiben a jelző LED alacsony telepet 
jelez, akkor a lehető leghamarabb cserélje 
ki a telepet. 
Kizárólag 9V 6LR61 alkáli telepet 
használjon. 

1

1

2



2 TESTER INDIGO SATEL 

Különösen legyen óvatos a telep behelyezéskor és cseréjekor. A gyártó 
semilyen felelősséget nem vállal a telep helytelen beshelyezéséből adódó 
következményekért. 
A használt telepet tilos eldobni, annak elhelyezéséről a létező környezetvédelmi 
szabályoknak megfelelően kell gondoskodni. 

3. Használat 

A teszter nagyon hangos hangot bocsát ki, azt tilos a fültől 1m-nél kisebb 
távolságon belül használni vagy a hanghullámok intenzitása tartós 
halláskárosodást okozhat. 

A teszter első alkalmazása előtt távolítsa le a telep fedelet és csatlakoztassa a telepet. 
Nyomja meg a teszter valamelyik gombját az üvegtörés hangjának előállításához. 
A teszter bekapcsolásához nyomja meg és kb. 2,5mp-ig tartsa lenyomva a nyomógombok 
egyikét (üvegtörés hangja előállításra kerül). 
Amennyiben a teszter kb. 20mp-ig használaton kívül van, akkor automatikusan kikapcsol. 

4. Üvegtörésérzékelő tesztelése 
1. Engedélyezze az érzékelő tesztmódját. 
2. Az érzékelőt helyezze a kívánt felszerelési helyre. 
3. Helyezze a TESTER INDIGO-t az üveg érzékelőtől legtávolabbi részére és a megfelelő 

gomb megnyomásával állítsa elő a kívánt üvegtöréshangot. 
4. Amennyiben az érzékelő riasztást jelez, akkor folytassa annak felszerelését. Ha nem, 

akkor növelje meg az érzékelő érzékenységét vagy válasszon másik felszerelési helyet 
és ismételje meg az ellenőrzést. 

Megjegyzések: 
• Amennyiben az ablakot árnyékoló vagy függöny takarja el, akkor a tesztert a zárt 

árnyokoló vagy függöny mögött kell elhelyezni. 
• Nagyméretű beüvegezett felületek esetében ajánlott a teszt elvégzése az ablakfelület 

felület több pontján is. 

5. Műszaki adatok 
Telep ......................................................................................................................... 9 V 6LR61 
Méretek ......................................................................................................... 70 x 196 x 32 mm 
Tömeg ............................................................................................................................... 110 g 
 

megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról. 
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