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1. Tlenek węgla                                                                           
Tlenek węgla, czyli czad, jest  bezwonnym i bezbarwnym
toksycznym  gazem.  Powstaje  w  wyniku  niepełnego
spalania paliw, takich jak np.  węgiel,  drewno,  gaz, ropa
czy  benzyna,  spowodowanego  niedostateczną  ilością
tlenu, niezbędnego w pełnym procesie spalania.
W niesprzyjających warunkach  źródłem czadu  mogą być
wszelkie  piece  i  kotły  grzewcze  (opalane  drewnem  lub
węglem  oraz  gazowe),  piecyki  łazienkowe,  kominki,
kuchenki gazowe, ogrzewacze wody, a nawet samochody
pozostawione  uruchomione  w  niewentylowanych
pomieszczeniach, takich jak garaż.
Wysokie stężenie tlenku węgla w powietrzu prowadzi do
zatrucia  organizmu,  które  może  w  wielu  przypadkach
kończyć się nawet śmiercią.
Urządzenie  może  nie  zapobiec  chronicznym  efektom
ekspozycji na tlenek węgla. Urządzenie nie chroni w pełni
osób objętych specjalnym ryzykiem.

2. Działanie alarmu wg normy EN50291-2010                     
Tabela pokazuje czasy aktywacji czujnika CO: 

Stężenie CO (PPM-
części na milion) 

Czas do włączenia alarmu 

50 60 - 90 minut 
100 10 - 40 minut 
300 Alarm musi aktywować się przed

upływem 3 minut 

Objawy  i  skutki  zatrucia  organizmu  w  zależności  od
różnych poziomów stężenia tlenku węgla: 

Stężenie CO (PPM -
części na milion) 

Objawy i skutki dla osób
dorosłych 

100
Lekki ból głowy, nudności,

zmęczenie (objawy
grypopodobne). 

200 Zawroty i bóle głowy po 2 - 3
godzinach. 
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400

Nudności, ból głowy w okolicy
czoła, senność, dezorientacja i

przyśpieszona akcja serca.
Zagrożenie dla życia po wdychaniu

przez dłużej niż 3 godziny. 

800
Silne bóle głowy, konwulsje,

uszkodzenia kluczowych
narządów. Śmiertelne zatrucie po

2 - 3 godzinach. 

3. Instalacja czujnika                                                                  
CZUJNIK  POWINIEN  ZOSTAĆ  ZAMONTOWANY  PRZEZ
WYKWALIFIKOWANĄ  OSOBĘ  ZGODNIE  Z  NINIEJSZYMI
INSTRUKCJAMI. 
Montaż na ścianie: 
1. Wywiercić w ścianie dwa otwory w odległości 8cm od
siebie (dla ustalenia pozycji  otworów można użyć płytki
montażowej).
2. W otwory włożyć kołki rozporowe.
3. Wkręcić śruby w otwory w taki sposób, by częściowo
wystawały ze ściany (około 3mm).
4. Zaczepić czujnik o śruby.
Instalacja wolnostojąca:
1. Nie stawiać wyżej niż 1 m od powierzchni podłogi (aby
zminimalizować ryzyko trwałego uszkodzenia czujnika w
przypadku zrzucenia na podłogę).
2.  Upewnić  się,  że  czujnik  jest  ustawiony  w  pozycji
stojącej. Urządzenie nie może leżeć na płasko. 

Żywotność urządzenia wynosi 3 lata od daty produkcji.

4. Pierwsze kroki                                                                         
Krok 1.
ALARM POWINIEN BYĆ ZAINSTALOWANY NA ŚCIANIE.
A. Rekomendowane miejsca instalacji
Dla  maksymalnego  bezpieczeństwa  sugerujemy,  aby
alarm  został  zainstalowany  na  każdym  poziomie
wielokondygnacyjnego  budynku,  włączając  każdy  pokój,
korytarz,  poddasze  oraz  piwnice.  Zamontuj  alarm  na
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każdym  końcu  korytarza  lub  w  dużym  pokoju,  lub  gdy
pokój ma  długość  większą  niż  9.1m.   Przy  jednym
detektorze umieść alarm  na  korytarzu,  na  zewnątrz  od
głównego pokoju  sypialnego.  Skontroluj,  czy  alarm  jest
słyszalny w każdym pomieszczeniu.
Umieść  alarm  w  każdym pokoju,  jeżeli  osoby  śpią  przy
zamkniętych  drzwiach.  Zamknięte  drzwi  mogą
uniemożliwić  śpiącej  osobie  usłyszenie  alarmu.
Zamontowanie  alarmu  na  suficie  w  centrum  pokoju
umożliwi  słyszalność  w  każdym  punkcie  pomieszczenia.
Montowanie na suficie jest w szczególności preferowanie
w  mieszkaniach.  Gdy  detektor  będzie  umieszczony  na
suficie, proszę umieścić go przynajmniej 10cm od ściany.
Gdy  alarm  zostanie  zainstalowany  na  ścianie,  proszę
umieścić  go  minimalnie  10cm  i  maksymalnie  30.5cm
poniżej sufitu.

B. Gdzie nie instalować detektora
Proszę nie instalować detektora w garażach, kuchniach,
pokojach z piecem lub w łazienkach! 
INSTALUJ  PRZYNAJMNIEJ  4.5m  OD  URZĄDZEŃ
PALIWOWYCH.
Nie  instaluj  w  odległości  bliższej  niż 0,9m  od
następujących  miejsc:  drzwi  do  kuchni  i  łazienki,  które
zawierają  prysznic,  kanał  powietrzny  używany  do
ogrzewania  lub  ochładzania,  szybów  wentylacyjnych  i
wentylatorów, bądź też innych tego typu urządzeń. Proszę
unikać w  szczególności  brudnych, zakurzonych i  tłustych
powierzchni.  Kurz, tłuszcz oraz domowe środki czystości
mogą zanieczyścić  czujniki  detektora, doprowadzając do
niewłaściwego działania urządzenia.
Proszę  umieścić  alarm,  aby  nie  był  zasłaniany  przez
zasłony lub też inne przedmioty. Tlenek węgla powinien
doścignąć detektora, aby skutecznie wykryć jego stężenie.
Proszę  nie  instalować  w  wypukłych  lub  sklepionych
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sufitach,  sufitach  w  kształcie  litery  „A”  lub  dachach
spadowych.  Proszę  nie  umieszczać  urządzenia  w
obszarach wilgotnych.
Proszę  umieszczać  przynajmniej  30  cm  od  lamp
fluorescencyjnych,  elektryczny  dźwięk  może  zakłócić
działanie czujnika.  Ekstremalne temperatury  mogą mieć
wpływ  na  czujność  detektora.  Proszę  nie  instalować  w
obszarach, gdzie temperatura jest chłodniejsza niż 4,4°C
albo  cieplejsza  niż  37,8°C.  Umieszczać  alarm  z  dala  od
drzwi i okien, które otwierają się na zewnątrz.

Krok 2. 
Instrukcje montażowe
1. Zdjąć tylną część urządzenia, przekręcając ją.
2. Po wybraniu miejsca na instalację, wywierć dwie dziury
o  średnicy  5.0mm  w  suficie  lub  ścianie  i  umieść
urządzenie  poziomo  w  odległości  60mm  i  umieszczając
jeden plastikowy kołek w  wywiercony  otwór,  później
umieścić  tylną  pokrywę  w plastikowy  otwór,  strzałką  w
dół do ziemi i wkręcając dwie śruby w dwa otwory.
3.  Dopasowuj  strzałki,  które są  umieszczone  w  tylnej
części  alarmu,  ze  strzałką  w  tylnej  części,  zatrzaśnij
pokrywę, przekręcając alarm.

Krok 3.
Testowanie alarmu
UWAGA: Ze względu na głośność (85dB) alarmu, ustaw
się  w  odległości  długości  ramienia  od  urządzenia,
podczas przeprowadzania testu.
Przycisk  TEST/RESET  ma  dwa  przeznaczenia.  Testuje
jednostkę oraz  resetuje  podczas testu  obecności  tlenku
węgla.  Po  instalacji,  PRZETESTUJ  ELEKTRONIKĘ
JEDNOSTKI, przetrzymując przycisk TEST przez 5 sekund.
Zabrzmi  seria  dźwięków. Jeśli  jednostka  zadźwięczy  i
zapali  się  czerwona  lampka  LED  raz  na  30  sekund,  z
zieloną lampką LED nie mrugającą co 30 sekund, oznaczać
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to  będzie  że  jednostka  działa  nieprawidłowo.  Należy
zwrócić wtedy przedmiot do naprawy.
Jeśli  alarm  wydaje  dźwięk,  naciśnięcie  przycisku  TEST
wyciszy  alarm w ciągu kilku  minut.  Po tym  czasie,  jeśli
stan tlenku węgla nie  zmieni się,  alarm reaktywuje  się.
Czas mieści się w granicach od 2 do 6 minut.

Jednostka  powinna  być  testowana  co  tydzień!  Jeśli  w
którymś momencie  urządzenie  nie  sprawuje  się  jak
opisano wyżej, upewnij się, ze zasilanie jest podłączone
prawidłowo  oraz,  że  bateria  nie  potrzebuje  wymiany.
Wyczyść  kurz  oraz  inne  zabrudzenie  z  urządzenia.  Jeśli
nadal  jednostka  nie  działa  prawidłowo, skonsultuj  się  z
producentem urządzenia.

5. Użytkowanie                                                                           
Funkcja Testowa
Naciśnij i przetrzymaj przycisk TEST przez kilka sekund aby
przetestować jednostkę elektryczną. Alarm wyda dźwięk.
Jeśli jednostka zadźwięczy jeden raz na każde 30 sekund
bez  zielonej  lampki  LED  albo  wyświetli  się  komunikat
„Err” na wyświetlaczu LED, oznacza to, że jednostek nie
działa  prawidłowo.  Należy  zwrócić  wtedy  przedmiot  do
naprawy.

Funkcja Resetowania
Jeśli  alarm wydaje dźwięk, naciśnięcia przycisku wyciszy
alarm  na  kilka  minut.  Po  tym  czasie,  jeśli  stan  tlenku
węgla,  który  wywołał  alarm  nie  zmieni  się,  alarm
ponownie  reaktywuje  się.  Jeśli  poziom  tlenku  węgla
utrzymuje się na poziomie 70-200ppm, trwa to około 5
minut. Jeśli  poziom tlenku węgla utrzymuje się powyżej
200ppm,  trwa  to  chwilę,  to  alarm  wkrótce zadźwięczy.
Jeśli poziom tlenku węgla utrzymuje się poniżej 70ppm,
jednostka nie reaktywuje się ponownie.
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Funkcja Pamięci Alarmu
Jeśli opuścisz dom na dłuższy czas, a w tym czasie alarm
włączy  się,  po  powrocie  naciśnij  i  przetrzymaj  przycisk
przez kilka sekund, zapali się zielona lampka LED raz na
kilka sekund, a poziom alarmu wykaże na wyświetlaczu
LCD, że podwyższony stan tlenku węgla nadal występuje.
Powinieneś sprawdzić prawdopodobne źródło ulatniania
się  tlenku  węgla  i  rozwiązać  je.  Naciśnij  przycisk
ponownie,  a  jednostka  powinna  powrócić  do  stanu
normalnego automatycznie w ciągu minuty.
Wskaźnik LED
Czerwona lampka LED
Czerwona  lampka  LED  zaświeci  się  we  współpracy  z
dźwiękiem alarmu.  W związku z  tym, czerwona lampka
LED będzie mrugać podczas działania alarmu urządzenia,
niskiego stanu baterii oraz nieprawidłowości w działaniu
urządzenia.
Jeśli tylko umieścisz baterię w jednostce, urządzenie wyda
dźwięk, że bateria została zainstalowana prawidłowo.

Zielona lampka LED
Zielona lampka LED mruga raz na 30 sekund aby wskazać
prawidłowość  działania  urządzenia  i  nie  świeci  się,  gdy
urządzenie działa nieprawidłowo.

Co robić gdy alarm jest włączony?
Gdy alarm jest włączony:
1) Zadzwoń po odpowiednie służby.
2) Natychmiastowo przejdź w rejon świeżego powietrza –
na  zewnątrz  albo przy  otwartych  drzwiach lub  oknach.
Upewnij się, że wszystkie osoby są bezpieczne. Proszę nie
wracać z powrotem do lokalu i nie opuszczaj terenu przy
otwartych  drzwiach/oknach,  dopóki  nie  zjawią  się
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odpowiednie służby,  budynek nie został przewietrzony i
alarm wciąż nie powrócił do stanu normalnego.

Nigdy nie restartuj urządzenia, póki problem z tlenkiem
węgla nie zostanie rozwiązany.
NIGDY NIE IGNORUJ ALARMU!

Czujność sensora tlenku węgla jest ustawiona na:
50ppm, alarm w ciągu 60 do 90min;
100ppm, alarm w ciągu 10 do 40 minut;
300ppm, alarm w ciągu 3 minut.

Ten  detektor  tlenku  węgla  jest  przeznaczony  do
wykrywania gazu tlenku węgla. Nie jest przeznaczony do
wykrywania innych gazów.

Wymiana Baterii
Jeśli  wykryto  niewłaściwe  działanie  baterii,  urządzenie
zadźwięczy  jeden  raz.  Ta  czynność  powtórzy  się  co  30
sekund.

UWAGA: ALARM JEST ZAPLOMBOWANY I  OSŁONA NIE
JEST USUWALNA!

Aby  wymienić  baterię  należy  najpierw  zdjąć  alarm  ze
śrub, następnie otworzyć pokrywę baterii, wtedy można
bezpośrednio wymienić baterie.
Po  instalacji  lub  wymianie  baterii  przetestuj  alarm
używając przycisku TEST i sprawdź czy czerwona lampka
LED pali się raz na 30 sekund.
Wymieniaj tylko na markowe baterie.

UWAGA: Nie  naciskaj  przycisku  TEST/RESET  podczas
wymiany  baterii.  W  przeciwnym  razie,  urządzenie  nie
będzie działać.
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6. Konserwacja                                                                            
Aby  utrzymać  detektor  tlenku  węgla  w  poprawnym
działaniu, proszę trzymać się tych poleceń:
-  weryfikuj  prawidłowość  działania  alarmu  oraz  lampek
LED, naciskając przycisk TEST raz na tydzień.
-  usuń  jednostkę  z  chwytu  montażowego  i  odkurz
zewnętrzną  pokrywę  detektora  i  wywietrzniki  miękką
szczoteczką  raz  na  miesiąc,  aby  usunąć  kurz  oraz  inne
zabrudzenia.

PRZEINSTALUJ  NATYCHMIAST  PO  PRZECZYSZCZENIU  I
PRZETESTUJ UŻYWAJĄC PRZYCISKU TEST/RESET!

- nigdy nie używaj detergentów oraz innych środków do
czyszczenia urządzenia.
- unikaj spryskiwania odświeżaczem powietrza, lakierem
do  włosów  oraz  innych  aerozoli  w  pobliżu  detektora
tlenku węgla.
-  nie  przemalowuj  urządzenia.  Farba  uszczelni  wejścia
wentylacyjne urządzenia i może mieć wpływ na czujnik, a
przez  to  może  zmniejszyć  możliwość  wykrycia  tlenku
węgla. Te poczynania mogą unieważnić gwarancję.

Ostrzeżenie: Przeinstaluj detektor tlenku węgla tak szybko
jak to możliwe, aby mieć ciągłą protekcję od gazu. 
Kiedy używanie są środki czyszczące lub inne tego typu
środki,  obszar  musi  być  bardzo  dobrze  wentylowany.
Poniższe substancje mogą mieć wpływ na czujnik, który
może wyświetlać niewłaściwe odczyty, a nawet uszkodzić
czujnik: metan, propan, izobutan, izopropanol, etyl, octan
etylu,  wodór,  siarkowodór,  tlenek, i  produkty oparte na
alkoholu,  farby,  rozcieńczacze,  rozpuszczalniki,  spoiwa,
lakiery do włosów, perfumy oraz inne środki czyszczące.
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7. Bezpieczeństwo                                                                      
Symptomy zatrucia tlenkiem węgla
Początkowe symptomy wykrycia zatrucia tlenkiem węgla
są  podobne  do  grypy  bez  gorączki  i  może  zawierać
zawroty głowy, ból głowy, nudności, wymioty oraz utratę
orientacji.  Wszyscy  są  narażeni,  w  szczególności
nienarodzone dzieci, ciężarne, osoby starsze oraz osoby z
problemem  oddechowym.  Jeśli  symptomy  zatrucia
tlenkiem węgla  są  zauważone,  proszę  skontaktować  się
natychmiastowo  z  lekarzem.  Zatrucie  tlenkiem  węgla
może  być  zdiagnozowana  przez  test
karboksyhemoglobinowy.

Instalacji  nie  należy  wykorzystywać  w  zastępstwie
prawidłowej  instalacji,  wykorzystania  i  konserwacji
urządzeń  do  spalania  paliwa  włączając  prawidłową
wentylację i systemy wydechowe.

Poniższe symptomy są związanie z ZATRUCIEM TLENKIEM
WĘGLA  i  powinny  być  przedyskutowane  ze  wszystkimi
domownikami:
1.  Łagodne objawy: lekki  ból głowy, nudności,  wymioty,
wyczerpanie
2.  Średnie  objawy:  pulsujący  ból głowy,  senność,
zdezorientowanie, rozgrzanie
3.  Ekstremalne  objawy:  nieprzytomność,  konwulsje,
problemy krążeniowo-oddechowe, śmierć.

8. Skrócona instrukcja                                                               
1.  Włóż  3  baterie  1.5V  AA,  następnie  oba  zielona  i
czerwona lampka LED zaświecą się raz. W międzyczasie,
brzęczyk  wyda  dźwięk  podobny  do  „Di”  razem  z
wyświetlaczem wyświetlającym „888”
2.  Naciśnij  przycisk  TEST,  ekran  pokaże  „000”.  W
międzyczasie czerwona lampka LED zacznie mrugać razem
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z  czterema krótkimi  dźwiękami  „DiDiDiDi”.  Dźwięk
powtórzy się 5 sekund później. Wtedy urządzenie wstąpi
w  stan  wstrzymania  na  około  3  minuty  (proszę
odnotować, że urządzenie wykryje tlenek węgla tylko po
upłynięciu 3 minut, a liczba zaniknie).
3.  Po tym, jak urządzenie wkroczy w stan wstrzymania,
zielona  lampka  LED  zacznie  mrugać  co  30  sekund  (z
powodu  szybkiego  mrugania  lampki  LED,  proszę
sprawdzać uważnie w ciemnym pomieszczeniu).

9. Dane techniczne                                                                     
Zasilanie: 3 AA 1,5V
Czujność  i  czas  działania:  50ppm,  alarm  w  ciągu
60~90min;  100ppm,  alarm  w  ciągu  10~40  minut;
300ppm, alarm w ciągu 3 minut
Napięcie  w  spoczynku:  <50μA  (wyświetlacz  LCD
wyłączony); <200μA (wyświetlacz LCD włączony)
Napięcie alarmu: <75μA
Temperatura i wilgotność otoczenia: 0~50°C; 20~90%R.H.
Głośność alarmu: 85dB
Wymiary: 100mm x 100mm x 40mm
Waga: 119g
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Informacja  dla  użytkowników  o  pozbywaniu  się
urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z
gospodarstw domowych:

Przedstawiony  symbol  umieszczony  na
produktach  lub  dołączonej  do  nich
dokumentacji  informuje,  że  nie  można
wyrzucać niesprawnych  urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych razem z
odpadami gospodarczymi. 

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji,
powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na
przekazaniu  urządzenia  do  wyspecjalizowanego  punktu
zbiórki,  gdzie  będzie  bezpłatnie  przyjęte.  W  niektórych
krajach produkty można oddać lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja  urządzenia  umożliwia  zachowanie
cennych zasobów i  uniknięcie  negatywnego wpływu na
zdrowie  i  środowisko,  które  może  być  zagrożone  przez
nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe
informacje o najbliższym punkcie  zbiorki można uzyskać
u  władz  lokalnych.  Nieprawidłowa  utylizacja  odpadów
zagrożona jest  karami  przewidzianymi  w  odpowiednich
przepisach.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych
bądź  elektronicznych,  prosimy  skontaktować  się
z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy
udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie  się odpadów  w  krajach  poza  Unią
Europejską

Taki  symbol  ważny  jest  tylko  w  Unii
Europejskiej.
W  razie  potrzeby  pozbycia  się  niniejszego
produktu  prosimy  skontaktować  się

z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania
informacji o prawidłowym sposobie postępowania.
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