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1. Zawartość zestawu                                                                
• Detektor tlenku węgla
• Instrukcja obsługi
• Śruby montażowe z kołkami
 
2. 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.
3. 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 

Lekki ból głowy, nudności,
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100 zmęczenie (objawy
grypopodobne). 

200 Zawroty i bóle głowy po 2 - 3
godzinach. 

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. 

4. 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.

5. Instrukcja obsługi                                                      
1) Pierwsze uruchomienie urządzenia
Włóż  baterie  3*1.5V  AAA.  Pojawi  się  wtedy  powitanie
głosowe  „Welcome  to  use  our  voice  carbon  monoxide
detector,  testing,  please  wait  2  minutes”.  Pojawi  się  2
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minutowe  odliczanie  przed  rozpoczęciem  działania
urządzenia.
2) Przycisk
Naciśnij przycisk TEST. Ekran LCE zaświeci się i wyświetli
cyfrę  „0”  oraz  zaświeci  się  czerwona  lampka.  Detektor
wyda z siebie również ciągły sygnał.
3) Zapisy
Poprzez przetrzymanie przycisku TEST, można wyświetlić
poziomy  alarmu.  Naciśnięcie  kolejny  raz  przycisku TEST
usuwa zapis.
4) Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz pokazuje maksymalnie 3 cyfry, w zakresie od
000 do 999 PPM.
5) Wskaźnik LED (lampka)
W normalnym statusie pracy, czerwona lampka zapala się
co 30 sekund. Czerwona lampka pali się co 3 sekundy, gdy
włączony jest alarm.
6) Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
Gdy wyświetlacz LCD pokazuje „Lb”, a polecenie głosowe
zakomunikuje „attention please, low battery warning”.
7) Alarm
Gdy jednostka ogłosi obecność tlenku węgla na poziomie
wyższym niż 400 PPM (na podstawie
standardu  EN50291)  urządzenie  zaalarmuje  i  wyda
polecenie  głosowe  „attention  please,  carbon  monoxide
gas  leaking,  please  open  the  window  and  the  door”  i
włączy alarm. Proszę następnie wyłączyć zawór, otworzyć
drzwi i okna oraz powiadomić odpowiednie służby.
8) Zatrzymanie alarmu (tryb cichy)
Aby  uciszyć  alarm  detektora  tlenku  węgla,  proszę
nacisnąć  przycisk  „TEST”,  gdy  gaz  już  nie  wycieka.
Czerwona  lampka zapala  się  co  każde 10  sekund ,  gdy
alarm  wszedł  w  tryb  cichy  (w  trybie  cichym,  naciśnij
przycisk, odezwie się cztery razy brzęczyk – w tym samym
momencie  czerwona  lampka  wyłączy  się).  Alarm
automatycznie zresetuje się po około 15 minutach.
9) Błąd
Gdy  urządzenie  wykaże  błąd,  wyświetli  się
powiadomienie „ERR”

4



6. Dane techniczne                                                                     
Zasilanie: 3*1.5V baterie AAA
Typ sensora: Electrochemical CO sensor
Temperatura: 0~50°C
Wilgotność: 10%~95%
Poziom detekcji: 000~999PPM
Poziom wrażliwości: 5PPM
Błąd pomiaru: +/- 10%
Normalny status pracy: 000PPM
Koncentracja alarmu: 030-999PPM
Status baterii: Niski poziom naładowania baterii
Rozmiar: 100x100x26mm
7. Zastrzeżenia                                                                            
Ze  względów  bezpieczeństwa  zalecamy,  aby  alarm  był
zainstalowany  na  każdym  poziomie  (kondygnacji)
wielokondygnacyjnego budynku (każdy pokoju, korytarza,
piwnicy). Umieść alarm na każdym końcu korytarza. Jeżeli
jesteś  w  posiadaniu  jednego  alarmu,  miej  pewność
umieszczenia  alarmu  na  korytarzu,  na  zewnątrz  od
głównego  pokoju  sypialnego.  Skontroluj,  czy  alarm  jest
słyszalny w każdym pomieszczeniu.
Instalacji  nie  należy  wykorzystywać  w  zastępstwie
prawidłowej  instalacji,  wykorzystania  i  konserwacji
urządzeń  do  spalania  paliwa  włączając  prawidłową
wentylację i systemy wydechowe.
8. Uwaga                                                                                      
1)  Na  nieprawidłowe  działanie  detektora  tlenku  węgla
może mieć  wpływ lekkie  uszkodzenie  lub też  spięcie  w
instalacji.
2) Detektor tlenku węgla nie wykrywa gazów palnych (jak
gaz naturalny, metan itp.)
3)  Konserwacja:  czyszczenie  powłoki  raz  w  miesiącu  ,
inspekcja specjalisty raz na pół roku.
4) Nie używać detergentów do czyszczenia detektora.
5)  Nie  spryskiwać  sprayem,  jak  odświeżacz  powietrza,
lakierem do włosów itp.
6) Ten produkt stworzony jest wyłącznie do ostrzeganiu o
niebezpieczeństwie.  Upewnij  się  korzystać  z  tego
urządzenia właściwie i wedle instrukcji.
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9. 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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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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