
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUKCJA MR 105S 
Przenośny wykrywacz gazu został zaprojektowany w celu wykrywania gazów wybuchowych znajdujących się w pobliżu rur, przewodów 
przesyłowych, piecyków czy kuchenek. Jest niezbędnym narzędziem do wykrywania zagrożeń w miejscach w których występują gazy palne. 
 
Sposób użycia: 

1. Odkręć pokrywę baterii, zamontuj baterie i zakręć pokrywę baterii 
2. Przesuń włącznik do pozycji ON. Usłyszysz serię sygnałów dźwiękowych przez kilka sekund przygotowujących wykrywacz do pracy. 
3. Zielona dioda LED będzie migać, a dźwięk będzie wydawał bip co 20 s. informując o gotowości do pracy. 
4. Skieruj czujnik gazu w kierunku miejsca w którym chcesz sprawdzić obecność gazu. Jeśli wykryte zostanie stężenie, pojawi się sygnał 

dźwiękowy oraz zaświeci się Żółta dioda LED (1000-2000 ppm) albo Czerwona dioda LED (od 3000 ppm) zaświeci się w zależności od 

stężenia gazu. 
 
Konserwacja: 

1. Wykrywacz posiada czułe podzespoły elektroniczne obchodź się z nim delikatnie. Nie dmuchaj w czujnik  i nie dopuść aby wykrywacz 
zamókł. 

2. Jeśli wykrywacz nie będzie używany przez dłuższy czas, usuń baterie. 
 
Weryfikacja wykrywacza 
Wykorzystaj zapalniczkę, bez odpalania jej, wciśnij spust gazu i przystaw ją do czujnika włączonego wykrywacza (w odległości ok. 1 cm) który 
powinien zasygnalizować wyciek dźwiękiem oraz żółtą lub czerwoną diodą LED w zależności od odległości od czujnika. Test wykonaj na wolnym 
powietrzu, gdzie wyciek gazu nie będzie stanowił zagrożenia. 

 
Dane techniczne: 
Przenośny wykrywacz gazy    Funkcja: Wykrywanie gazów palnych 
Zakres: 0 – 10,000 ppm    Temperatura: -10 – 50 °C 
Wykrywane gazy: LNG, LPG, Butan, Metan, Izobutan Czas pracy baterii: 4h ciągłej pracy 
Wilgotność: 95% lub mniej    Wymiary: 180mm x 30mm 
Masa: 25g 
 
UWAGA: Przyrząd nie służy do ciągłej pracy. Należy okresowo sprawdzać dokładność czujnika (zalecany okres nie rzadziej niż 13 miesięcy od 
daty zakupu). Optymalny czas pomiaru w celu wykrycia wynosi od 15 – 45 sekund dla tego typu czujników. To urządzenie nie jest zabawką.  
 

 
USER MANUAL MR 105S  
Portable gas detector Has been developer for the purpose of detecting traces of All combustible gasses in and around gas pipes, gas leads, 
boilers and cookers. It is a must for checking the safety in places in which flammable gases exits. 
 
How to use your detector: 

1. Twist off battery cover, insert the batteries and screw battery cover back.  
2. Slide the power switch to ON position. You will hear a series of sound beeps for few seconds which tests detector if it’s ready for use. 
3. The Green LED will flash 
4. Point the gas sensor towards the are suspected of gas leakage, if gas is found audible alarm will sound  and the Yellow LED (1000 

ppm – 2000 ppm) or Red LED (from 3000 ppm) light on according to the amount of gas concentration detected. 
 
Looking after your detector: 

1. As the unit is made of several sensitive electrical circuits handle it carefully, do not blow into the sensor or allow the unit to get wet. 
2. If you are not going to use the unit for some time, remove the batteries. 

 
How to test detector: 
You can use simple fire lighter, however do not light it on, press gently the button which turns on the gas and carefully close it to the gas 
sensor (with distance aprox. 1 cm) you should hear the signal and Yellow or Red Led should illuminate (depending of distance from sensor). 
Test should be performed on open air in place which there is no any possibility of danger caused by gas leakage. 
 
Specification: 
Portable Gas Detector     Function: Detecting flammable gases 
Range: 0 – 10,000 ppm     Temperature: -10 – 50 °C ; 14 – 122 °F 
Detectable Gasses: LNG, LPG, Butane, Methane and Isobutane Duration of use: 4 hours continuous use 
Humidity: 95% RH or lower     Dimensions: 180mm x 30 mm 
Weight: 25g 
 
WARNING: This detector is not for continuous use. You should check periodically accuracy of sensor (we advice to do this at least each 13 
months from date of purchase). Optimal measuring time for detection of gas is 15 – 45 seconds for this type of sensor. This device is not a toy. 

Pokrywa baterii Wskaźnik gazu ZASILANIE 
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