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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÁO ĐỘNG RÒ RỈ KHÍ 
GAS 

MODEL: GS- 007 
Gas leakage alarm use's manual 

Model: GS- 007 
 
Sơ đồ/ Sketch map 
 
 
1- khe thông gió/  ventulation slots 
 
2- chỉ số xanh/ Green indicator  
 
3- đèn đỏ (dấu hiệu báo động) / red light ( alarm indication) 
 
4- đèn dấu hiệu cảm biến  lỗi/ failure indication light for sensor 
 
5- nút kiểm tra /  test button 
 

CÁC TÍNH NĂNG/ Features 
 
- Cảm biến khí cao cấp với công nghệ Janpan được áp dụng cho sản phẩm này, phù hợp 
cho hộ gia đình  

- Superior gas sensor with Janpan technology is adopted for this product, suitable 
for household 

- Rò rỉ khí dễ cháy có thể được phát hiện bằng phương pháp ánh sáng / báo động âm 
thanh và lái khóa van để loại bỏ các nguy hiểm  

- the ignitable leakage gases can be detected by the method of light/sound alarm 
and driving the valve to remove the danger 
 
- Nguồn điện/power source: 220V AC  
 
- Độ nhạy/sensitivity: 10%  
 
- Công suất tiêu thụ/ Power consumption: = <1.7W  
 
- Nhiệt độ hoạt động/ Operating temperature: -10 C -> 50 C  
 
- Độ ẩm môi trường/Ambient Humidity : < 95% RH  



 
- Độ ồn/ Horn level: 85 decibel  
 
- Trọng lượng/ Weight: 375 g  
 

 
 
- Loại khí gas cảm nhận/ type of gas sensed:  
 
+ LPG (butan, propan) được sử dụng trong các chai khí bình thường và nhỏ  
-  LPG ( butane, propane) used in normal and mini gas bottles 
 
   + Khí từ hệ thống đường ống (khí thành phố) và khí tự nhiên khí (methane)  
-  Gas  from piping system ( city gas) and gas natural gas( methane) 
 

ỨNG DỤNG /Application 
 
+ Gắn trên tường hoặc tủ khoảng 30cm so với mặt đất cho LPD hoặc 30cm dưới trần 
sử dụng cho khí than và khí thiên nhiên.  
- mounted on the wall or cabinet about 30cm above the ground  for LPD or 30cm 
below the ceiling for coal gas and natural gas use. 
 
+ Lỗ thông gió cho thấy như sơ đồ nên được cài đặt hướng xuống  
-  ventilation hole showed as sketch map should be installed down 
 
+ Các thiết bị cần 3-5 phút để bắt đầu lên cảm biến. các đèn LED màu xanh trong chế 
độ bình thường 
-  the equipment needs 3-5 min for starting up sensor. the green LED on in normal 
mode  
 
+ Khi khí dễ cháy được phát hiện, các chỉ báo màu đỏ sẽ được chiếu với "di-di-di" 
báo động âm thanh cho đến khi biến mất khí dễ cháy  
- when the ignitable gas is  detected, the red indicator shall be flashed with " di- di- 
di" alarm sound until the ignitable gas disappears 
 
+ Nếu bộ cảm biến không hợp lệ,  đèn chỉ thị màu vàng sẽ tuôn ra và với "di ---" âm 
thanh liên tục  
- if the sensor is invalid, the yellow indicator will be flush and with " di---" sound 

continues 
 

+ Khi máy báo động đang cảnh báo, để dừng lại thì ấn nút xuống chuông sẽ ngừng 
kêu và sau khi nhả nút ra thì nó chỉ hoạt động lại nếu trong  phòng có rò rỉ khí gas. 
- When the alarm is alarming, press down the button , the alarm stop to alarm . loosen 
the butto then the alarm also is alarming if  have the ignitable in the room. 
 

 



 
 
 
CHÚ Ý/ Attention 
  
 
- Cài đặt chắc chắn để làm tránh rơi và trọng lực. 
- Install firmly to void impact and drop 
 
- Không cài đặt sản phẩm gần nguồn nóng, ẩm và bôi dầu. không cài đặt nó gần cửa sổ 
hoặc quạt có khí rò rỉ có thể nhanh chóng biến mất ( quạt sẽ làm khí gas nhanh tan biến 
nên báo động sẽ tắt khi hết khí gas) 
- Don't install product near hot, humid  and oiling source. don't install it near window or 
fan where leakage gas can be quickly disappeared 
 
- Hàng tháng kiểm tra xem thiết bị có thể làm việc tốt bằng cách đẩy một chút khí đốt nhẹ 
hơn gần các khe thông gió  
- Monthly checking if equipment can work well by pushing a little gas a cigar lighter near 
the ventilation slots 
 
- Thông báo cho nhà cung cấp để bảo hành nếu có cái gì đó sai trái với các thiết bị. không 
sửa chữa hoặc dỡ bỏ bởi người không chuyên nghiệp.  
-  inform to the supplier for warranty if there is something wrong with the equipment. do 
not repair or dismantle  by unprofessional persons. 
 
- Cách ly một cách cẩn thận tất cả trẻ em và người không liên quan trong khu vực.  
- carefully remove all children and not related people in the area. 
 
- Tắt tất cả các van khí và khí đốt chai, mở tất cả các cửa ra vào và cửa sổ.  
- turn off all gas valve and gas bottle, open all doors and windows. 
 
- Không sử dụng quạt điện, không chuyển bất kỳ tiếp xúc. Tuyệt đối không để tia lửa 
điện xuất hiện  
- do not use electrical fans, not turning any contactors. don't let electrical sparks appear 

 
BẠN PHẢI LÀM GÌ KHI CÓ CHUÔNG CẢNH BÁO?/ WHAT TO 
DO WHEN THE ALARM? 
 
     - Chờ đợi cho đến khi thiết bị báo động dừng lại, kiểm tra hệ thống khí hoặc điện 
thoại đển nhà cung cấp khí đốt để xác minh nó. 

- waiting till the equipment stop alarm, the checking the gas system or phone to gas 
supplier to verify it. 

  - Nếu có một van tự động, nó sẽ tự động đóng các đường ống khí đốt sau khi hoàn thành 
tất cả các lỗi của hệ thống gas, thiết lập lại các van bằng cách kéo các nút màu đỏ 



- if there is an auto valve, it'll auto close the gas pipe after finalizing all errors of 
gas system, reset the valve by pulling out the red button 

 
Hết/End. 




