
2. FUNKCJE

2.1 Pierwsze załączenie.

Po zamontowaniu baterii i podpięciu zasilania urządzenie załączy się wydając pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz 
zapalając wyświetlacz LCD na którym pojawiać się będą kolejno cyfry „8888” oraz migać będzie zielona dioda 
POWER. Oznacza to procedurę testu i rozgrzewania urządzenia która trwa ok. 5 min. 
Po pomyślnym zakończeniu procedury testowej i rozgrzewania, urządzenie wyłączy wyświetlacz LCD i przejdzie do 
trybu normalnej pracy sygnalizowanej przez świecenie światłem ciągłym zielonej diody POWER.
Podczas trybu normalnej pracy podświetlanie wyświetlacza LCD jest wyłączone, a na nim widnieje tylko symbol 
AC oznaczający obecności zasilania sieciowego (Rys 1.). W momencie zaniku zasilania sieciowego urządzenie 
przechodzi do zasilania awaryjnego z baterii, wtedy na wyświetlaczu nie jest wyświetlany żaden symbol. Należy wtedy 
przywrócić zasilanie sieciowe, gdyż dłuższa praca urządzenia na baterii spowoduje jej dość szybkie rozładowanie.

 

                        
2.2 Procedura testowa detektora tlenku węgla.

Po przytrzymaniu przez ok. 2 sekundy przycisku TEST urządzenie wykonuje dodatkowy test wewnętrznych czujników 
i elektroniki. Wyświetlacz wyświetla wtedy napis „test”, pojawia się sygnał dźwiękowy oraz zapala się czerwona dioda. 
Jeśli procedura testu wypadnie pomyślnie urządzenie powraca do trybu normalnej pracy sygnalizowanej przez ciągłe 
świecenie diody zielonej POWER. Zaleca się testowanie w ten sposób urządzenia raz na miesiąc.

2.3 Alarm

2.3.1. Niebezpieczne stężenie tlenku węgla.
W momencie gdy czujnik wykryje niebezpieczny poziom tlenku węgla, urządzenie załączy wyświetlacz pokazujący 
wykryty poziom czadu oraz symbol „CO” (Rys.2). Rozlegnie się także sygnał alarmowy oraz zacznie migać 
czerwona dioda ALARM. W momencie pojawienia się alarmu należy niezwłocznie przewietrzyć dane pomieszczenie  
i natychmiast je opuścić. Następnie należy zlokalizować przyczynę powstania nadmiernego stężenia tlenku węgla  
i powiadomić odpowiednie służby.
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2.3.2 Niebezpieczne stężenie gazu ziemnego lub LPG (propan butan).
W momencie gdy czujnik wykryje niebezpieczne stężenie gazu ziemnego lub LPG, urządzenie załączy wyświetlacz 
pokazujący wykryty poziom gazu oraz symbol „GAS” (Rys.3). Rozlegnie się także sygnał alarmowy oraz zacznie 
migać czerwona dioda ALARM. Gdy poziom gazu wzrośnie do bardzo wysokiego poziomu (powyżej 20% LEL) na 
wyświetlaczu pojawia się napis „HHH” (Rys.4).

     
W momencie pojawienia się alarmu należy niezwłocznie przewietrzyć dane pomieszczenie i natychmiast je opuścić. 
Nie wolno wtedy załączać jakichkolwiek innych urządzeń elektrycznych, gdyż istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. 
Należy także zawiadomić odpowiednie służby w celu sprawdzenie przyczyny obecności gazu w powietrzu.

2.4 Sygnalizacja rozładowanej baterii.
Gdy urządzenie pracuje w danym momencie tylko na awaryjnym zasilaniu bateryjnym, a bateria jest bliska rozładowaniu, 
co 10 sekund pojawia się pojedynczy sygnał dźwiękowy i zapala się czerwona dioda „ALARM”. Oznacza to, że trzeba 
wymienić baterię zasilania awaryjnego.

2.5 Sygnalizacja awarii urządzenia. 
Średni czas życia czujnika wynosi 3 lata. Urządzenie posiada układ auto-diagnostyczny, który w momencie wykrycia 
awarii czujnika powoduje miganie żółtej diody „FAULT” oraz wydawanie sygnału dźwiękowego.
W takim przypadku należy odłączyć na chwilę zasilanie (zarówno sieciowe jak i bateryjne) i podłączyć je znowu, aby 
czujnik przeprowadził całą procedurę testu i rozgrzewania czujnika (patrz punkt. 2.1). Gdy po zakończeniu procedury 
testowej ponownie zaczyna migać dioda żółta „FAULT” oznacza, że urządzenie uległo uszkodzeniu lub skończyła się 
żywotność detektora i należy skontaktować się z producentem.
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Tlenek węgla (czad)

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, łatwo 
rozprzestrzeniającym się w powietrzu. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw takich jak: drewno, olej, 
gaz, benzyna, nafta, propan, węgiel, ropa. Niepełne spalanie powodowane jest brakiem odpowiedniej ilości tlenu, 
niezbędnego do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do 
urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, 
a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Przyczynami nagromadzenia tlenku węgla mogą 
być także niedrożne kominy oraz kanały wentylacyjne. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna 
są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla 
jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka, gdyż jest bezbarwny i bezwonny. Dostaje się do organizmu przez układ 
oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się 
z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla 
zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narządów. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu 
nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć. Dlatego tak ważne jest instalowanie czujników tlenku 
węgla w pomieszczeniach mieszkalnych oraz regularna kontrola urządzeń generujących tlenek węgla (piecyki, kotły, 
gazowe podgrzewacze wody, itp.) oraz kontrola drożności kanałów wentylacyjnych.
Tlenek węgla kumuluje się w organizmie, co oznacza, że długotrwałe wdychanie niskich stężeń może wywołać objawy 
niebezpieczne dla zdrowia i życia.
Małe dzieci, osoby starsze i zwierzęta są bardziej podatne na zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
Osoby cierpiące na pewne schorzenia mogą potrzebować czujnika alarmującego już przy stężeniu poniżej 30 ppm.  
W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Gaz ziemny propan butan

Gaz ziemny używany np. w kuchenkach gazowych jest gazem bezbarwnym o słabym zapachu. Jest on lżejszy od 
powietrza przez co gromadzi się w górnych rejonach pomieszczeń. W połączeniu z tlenem tworzy mieszankę mocno 
wybuchową. Gaz propan-butan (LPG) jest z kolei cięższy od powietrza i także tworzy z tlenem mieszankę wybuchową. 
Dlatego tak ważne jest instalowanie czujników gazu w pomieszczeniach gdzie może powstać nieszczelność instalacji 
gazowej oraz regularna kontrola urządzeń (kuchenki, piecyki, kotły gazowe podgrzewacze wody, itp.) a także kontrola 
drożności kanałów wentylacyjnych. 
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3. W razie pojawienia się alarmu należy:

• natychmiastowo przewietrzyć dane pomieszczenie, pootwierać okna i drzwi,
• zakręcić dopływ gazu,
• niezwłocznie opuścić to pomieszczenie,
• mimo ustania alarmu należy ustalić przyczynę jego wystąpienia kontrolując stan i drożność kanałów 

wentylacyjnych oraz stan urządzeń grzejnych i gdy zajdzie taka konieczność powiadomić odpowiednie 
służby (np. straż pożarna, gazownia),

• w razie wystąpienia objawów zatrucia (bóle i zawroty głowy, nudności) u któregokolwiek z domowników 
należy niezwłocznie powiadomić pogotowie ratunkowe.

 

4. Konserwacja i uwagi co do użytkowania:

• regularnie czyść urządzenie, nie dopuszczaj do zakurzenia wlotu powietrza do czujnika,
• instaluj urządzenia w miejscach spełniających warunki co do dopuszczalnej temperatury i wilgotności,
• nie pokrywaj urządzenia farbą podczas malowania ścian,
• nie rozpylaj środków czyszczących bezpośrednio na urządzenie,
• nie dopuszczaj do zalania czujnika,
• instaluj czujniki zgodnie z zaleceniami (punkt 1 niniejszej instrukcji),
• bezwzględnie wymień czujnik na nowy w momencie wykrycia uszkodzenia urządzenia (patrz punk 2.5),
• nie otwieraj obudowy urządzenia i nie dokonuj napraw lub jakichkolwiek modyfikacji 

we własnym zakresie gdyż grozi to uszkodzeniem czujnika i porażeniem prądem,
• substancje chemiczne, które mogą zakłócić działanie czujnika i wywołać fałszywy alarm: detergenty 

używane do mycia i prania, środki na bazie parafiny, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, farby, 
kleje, opary benzyny, lakiery do włosów, woda po goleniu, perfumy i niektóre środki czyszczące.

Przed zainstalowaniem czujnika dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.

Należy mieć na uwadze że czujniki tlenku węgla i gazu znacznie zwiększają bezpieczeństwo ale nie 
zapewniają 100 % pewności wykrycia czadu i gazu ze względu na możliwość awarii urządzenia, awarie 
zasilania (rozładowana bateria) oraz wpływ czynników zewnętrznych na czujnik. Dlatego instalacji 
urządzenia nie należy wykorzystywać w zastępstwie prawidłowej instalacji grzejnej i wentylacyjnej. Zawsze 
systematycznie należy testować sprawność samych czujników (zgodnie z niniejszą instrukcją) oraz 
instalacji grzejnych (piece, kuchenki itd) a także drożność układów wentylacyjnych i kominowych w danym 
pomieszczeniu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznego poziomu tlenku węgla czy gazu. 
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