Guia Rápido de uso do kit SOLO
Dispensador de spray de teste
Se o detector não responder em
10 segundos, repita o teste
com intervalos de 10 segundos.
O número total de borrifadas do
spray não deve exceder 5.
Se o detector não ativar, verifique
o equipamento e tente novamente.
Caso o detector não ative, será
necessário uma análise aprofundada.
Desrosqueie e remova
o copo de retenção.

Posicione o spray
dentro do copo.

Insira o solo 330 no bastão.
Posicione o Solo 330 sobre
o detector e pressione para
cima até ativar o aerosol
(por 1 segundo).

Rosqueie o copo de retenção.
Ajuste até ativar o spray,
então desrosqueie suavemente.

Dispensador de spray
disponível para detectores largos.

DICA: Para evitar desperdício do aerosol em transporte,
desrosqueie o copo de retenção por 2 voltas completas.

Dispositivo sem fio para teste de detectores de temperatura

Insira a bateria carregada
no aquecedor e no bastão.

Pressione o botão vermelho
para ligar. O led verde acenderá
indicando estado de espera.

Manutenção: Excesso de líquidos
podem ocorrer após longos
períodos de uso do equipamento.
Para limpar, use uma flanela sem
fiapos. Lave o copo de retenção
com um detergente neutro em
água morna e seque bem.

Carregador de Bateria
A ferramenta vai iniciar
automaticamente quando
o feixe infravermelho dentro do
copo ativar. O LED verde vai
disparar numa frequência maior.
Segure no lugar até que o alarme
dispare. Quando o detector
alarmar, remova a ferramenta do
detector.
O dispositivo vai voltar ao estado
de espera (LED verde piscando
lentamente), e o soprador interno
vai resfriar o aquecedor por alguns
segundos.
Após testar, desligue o dispositivo
pressionando o botão vermelho.

Ajuste a trava e posicione
sobre o detector.
Dica: Tenha certeza que o
sensor fique firme
na base
do dispositivo.

Conecte o carregador a fonte
de alimentação.
A luz verde irá acender.

Conecte a bateria ao carregador.
A luz amarela irá acender
indicando:
Carga Lenta
carga rápida
Carga Rápida

Quando a bateria estiver
completamente carregada o
LED de CARGA RÁPIDA irá
apagar e o led de
Carga Lenta
CARGA LENTA
Carga Rápida
irá acender.

Tomada padrão internacional
e carregador veícular.

DICA: É recomendado que
descarregue completamente a
bateria em modo normal antes
de realizar uma nova recarga.

Ferramenta Universal de Remoção de Sensores

Puxe e gire os encaixes
para ajustá-los conforme o
tamanho do detector.

Quando inserir no bastão,
localize o botão debaixo e use
para travar e usar o dispositivo
em diferentes ângulos.

Quando inserir no bastão,
localize o botão de cima
para travar e usar o dispositivo
na vertical.

Encaixe no detector,
gire e puxe para removê-lo.
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PARA TESTE DETECTOR
DE FUMAÇA

PARA TESTE DETECTOR
DE CO

SPRAY PARA LIMPEZA
DE DETECTORES

Desenvolvido para ser
usado com o Dipensador
Solo 330 (ou 332*)

Desenvolvido para ser
usado com o Dipensador
Solo 330 (ou 332*)

Desenvolvido para ser usado
somente com as mãos.
Use a ferramenta Solo 200
para remover o detectores.

IMPORTANTE:
Siga as orientações antes de usar.
Ao fim da vida útil, descarte em
lugar adequado.

IMPORTANTE:
Siga as orientações antes de usar.
Ao fim da vida útil, descarte em
lugar adequado.

IMPORTANTE:
Siga as orientações antes de usar.
Ao fim da vida útil, descarte em
lugar adequado.

(GBSCO) PARA TESTE DETECTOR DE CO
Feito para ser usado somente em Detectores de CO
que possuem a opção de Teste Rápido.

Insira o tubo de aplicação no spray, então posicione-o
no local indicado no detector de co.

IMPORTANTE:
Siga as orientações antes de usar.
Ao fim da vida útil, descarte em AVISO: Não use com nenhum
outro tipo de detector de CO ou
lugar adequado.
com qualquer tipo de dispensador.

&

Bastão Telescópico
O bastão Solo 101 1,3m pode ser usado como extensão
do Solo 100 & Solo 108 ou de forma independente
com as ferramentas solo.

Expanda o bastão solo

Gire para travar o botão

Atenção: É recomendado o uso máximo
de 3 bastões extensor.
Atenção: Os batões podem ser limpos
com detergente neutro em água morna e
com um pano sem fiapos.
Não é necessário o uso de lubrificantes.
Insira a ferramenta no bastão

