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CZUJNIK TLENKU WĘGLA VRT-19 INSTRUKCJA 

OBSŁUGI 

  

Dziękujemy za zakup czujnika tlenku węgla. Poświęć kilka minut, aby dokładnie przeczytać ten 

podręcznik użytkownika.  

  

Funkcje / specyfikacja:  

- Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem.  

- Głośny alarm 85 decybeli.  

- Stały czujnik tlenku węgla.  

-Zasilany przez 3 baterie AA 1,5V.  

- Gdy alarm wykryje tlenek węgla pojawią się cztery krótkie sygnały dźwiękowe, co 5 sekund, a także 

będzie migać czerwona dioda LED. 

- Pojedynczy sygnał dźwiękowy co 30 sekund oznacza, że bateria jest słaba - wymaga wymiany (jeżeli 

zielona dioda LED wciąż miga co 30 sekund) lub urządzenie działa nieprawidłowo (jeżeli zielona dioda 

LED nie działa).  

- Funkcja pamięci alarmów:  Można sprawdzić czy pod naszą nieobecność  urządzenie wykryło tlenek 

węgla. Jeżeli tak, to naciśnięcie przycisku „Test /Reset” spowoduje, że zielona dioda LED miga raz na 

sekundę przez minutę, a poziom szczytowy PPM, będzie prezentowany na wyświetlaczu. 

- Przycisk „Test /Reset” służy także do sprawdzenia elektroniki urządzenia i sprawdzania poprawności 

działania, oraz resetowania urządzenia. 

- Zielona dioda LED wskazuje normalną pracę (powinna bardzo krótko migać co 30 sekund. Jej światło 

jest na tyle słabe, że widać je jedynie w zupełnej ciemności), czerwona dioda LED oznacza alarm.  

 3-cyfrowy wyświetlacz LCD: 

 „Err” na wyświetlaczu LCD wskazuje, że urządzenie działa nieprawidłowo.  

„ Lb ” na wyświetlaczu LCD wskazuje, że bateria jest rozładowana i wymaga wymiany. 

 „999PPM.” na wyświetlaczu  LCD, oznacza, że poziom CO osiągnął co najmniej 999ppm (maksymalna 

możliwa wartość do wskazania to 999PPM).  

Jeśli wykryte stężenie mieści się w przedziale 30PPM – 999PPM alarm będzie wskazywał aktualną 

wartość. 
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- Po włożeniu baterii urządzenie wyda pojedynczy dźwięk, diody LED migną raz, a na wyświetlaczu 

pojawi się „888” przez moment. 

- następnie naciskając przycisk „Test / Reset” przez 5 sekund wykonujemy test poprawnego działania. 

urządzenie powinno dać dwukrotnie  cztery sygnały dźwiękowe, jednocześnie powinna czterokrotnie 

zamigać czerwona dioda LED, a na wyświetlaczu powinien pojawić się napis „000”. Napis powinien 

być wyświetlany przez około 3 minuty. Po tym czasie urządzenie zakończy test i przejdzie 

samoczynnie w normalny stan pracy. 

- Funkcja oszczędzania energii:  Alarm po wykryciu czadu daje 4 sygnały dźwiękowe, oraz 

świetlne(czerwona dioda LED) co 5 sekund przez pierwsze 4 minuty. Po upływie  4 minut zmieni się 

na 4 sygnały co minutę, aby oszczędzić baterię. 

Czujnik tlenku węgla sprawdza powietrze pod kątem obecności CO, alarm będzie emitowany i 

towarzyszyć mu będzie migająca czerwona dioda LED, gdy wystąpi wysoki poziom CO.  

 

Specyfikacja:  Zasilanie: 3 baterie AA 1,5 V  

Czułość  i czas reakcji:  

-50 ppm, alarm w ciągu 60-90 minut  

-100 ppm, alarm w ciągu 10-40 minut  

-300 ppm, alarm w ciągu 3 minut 

Pobór prądu w czasie normalnej pracy: <200 uA  

Pobór prądu podczas alarmu: <75 mA  

Warunki w jakich alarm działa poprawnie:  

-5-40°C,  

-wilgotność względna powietrza: 20-90%. 
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Instalacja urządzenia 

Krok 1: miejsce montażu 

WAŻNE: ALARM MUSI BYĆ MONTOWANY NA ŚCIANIE, LUB SUFICIE.  

Zaleca się instalację alarmu CO w następujących lokalizacjach.: 

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony sugerujemy zainstalowanie alarmu na każdym poziomie 

wielopoziomowego domu, w tym w każdej sypialni, korytarzu, na strychu i w piwnicy. Umieścić alarm 

na obu końcach sypialni, korytarza lub dużego pokoju, jeżeli pomieszczenie jest dłuższe niż 9 m.  

Jeśli masz tylko jeden alarm, upewnij się, że znajduje się on na korytarzu przed główną częścią 

sypialną lub w głównej sypialni. Sprawdź, czy alarm jest słyszalny we wszystkich pomieszczeniach 

sypialnych. Załóż alarm w każdym pokoju, w którym ktoś śpi przy zamkniętych drzwiach. Zamknięte 

drzwi mogą uniemożliwić usłyszenie alarmu podczas snu.  

Jeżeli chcemy zamontować alarmu na suficie, należy umieścić go możliwie pośrodku pomieszczenia.  

W przypadku montażu alarmu na suficie należy go umieścić w odległości co najmniej 10 cm od ściany 

bocznej (Rys. 1).  

Jeśli instalujesz alarm na ścianie, należy umieścić go w odległości  minimalnie 10 cm i maksymalnie 

30,5 cm poniżej sufitu (Rys. 1).  

  

Rys 1.: 

 

 

  



 

Strona 4 z 6 
 
 

 

Gdzie nie instalować:  

Nie instaluj w odległości mniejszej niż 4,5 m do urządzenia spalającego paliwo (gaz, węgiel). 

Nie instaluj w odległości poniżej 0,9 m od drzwi i okien, które otwierają się na zewnątrz. 

Nie instaluj w miejscach gdzie występują przeciągi.  

Nie instaluj w pobliżu wentylatorów, kratek wentylacyjnych, lub w pomieszczeniach mocno 

zakurzonych, albo takich gdzie znajdują się chemikalia – może to spowodować nieprawidłowe 

działanie alarmu. 

Nie umieszczaj za zasłonami, firankami, czy innymi obiektami, które mogą zablokować dostęp do 

czujnika. 

 Nie instaluj na sufitach, łukowych, lub dachach dwuspadowych.  

Trzymaj z dala od wilgotnych miejsc.  

Zainstaluj co 30cm światła fluorescencyjnego, zakłócenia elektryczne mogą zakłócić działanie alarmu. 

Zbyt wysokie, lub zbyt niskie temperatury będą miały wpływ na czułość alarmu CO.  

Nie instaluj w miejscach, w których temperatura jest niższa niż 5°C,  lub wyższa niż 38°C.  
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Krok  2:  Mocowanie alarmu na ścianie

1. Zdjemij przekręcając w lewo tylną część obudowy alarmu. 

2. Po wybraniu odpowiedniej lokalizacji, należy wywierć w ścianie, lub suficie dwa 

otwory o średnicy 5,0mm oddalone od siebie w pionie w odległości  60,0mm. Następnie 

należy umieścić w otworach kołki rozporowe i przykręcić tylną część alarmu do ściany. 

3. Włożyć baterie do alarmu i zamontować alarm na ścianie, przekręcając go w prawo. 

 

 

Krok 3:  Testowanie  
 
OSTRZEŻENIE: Ze względu na głośność (85 decybeli) alarmu zawsze podczas testowania trzymaj 
alarm na wyciągnięcie ręki.  
 
Przycisk „Test /Reset” ma dwie funkcje: Testuje elektronikę urządzenia i resetuje urządzenie po 
uruchomieniu alarmu. 

 
Po instalacji przetestuj elektronikę urządzenia, naciskając przycisk testu przez pięć sekund. 
Urządzenie powinno dać dwukrotnie cztery sygnały dźwiękowe, jednocześnie powinna czterokrotnie 
zamigać czerwona dioda LED, a na wyświetlaczu powinien pojawić się napis „000”. Napis powinien 
być wyświetlany przez około 3 minuty. Po tym czasie urządzenie zakończy test i przejdzie 
samoczynnie w normalny stan pracy. 
 
Jeśli po wykonaniu testu urządzenie uruchomiło alarm i czerwona dioda LED miga raz na 30 sekund, 
oznacza to, że urządzenie działa nieprawidłowo. 
 
Jeśli urządzenie daje dźwięk raz na 30 sekund z zieloną diodą LED lub „Err” wyświetla się na 
wyświetlaczu LCD, oznacza to, że urządzenie działa nieprawidłowo. 
 

Jeśli czujnik wykryje tlenek węgla, uruchomi się alarm, naciśnięcie przycisku „Test /Reset”  wyciszy 
alarm na kilka minut. Po upływie tego czasu, jeśli stan CO, który spowodował alarm, będzie się 
utrzymywał, alarm zostanie ponownie uaktywniony. Czas trwania wynosi od 2 minut do 6 minut. 
 
Urządzenie powinno być testowane co tydzień! Jeśli podczas sprawdzania nie działa zgodnie z 
opisem, sprawdź, czy zasilanie jest prawidłowo podłączone i czy bateria nie wymaga wymiany. 
Oczyść urządzenie z kurzu i innych zanieczyszczeń. Jeśli nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. 
  
Co zrobić, jeśli włączy się alarm:  Zadzwonić po służby ratownicze. Otworzyć okna, wyjść na zewnątrz. 
Nie wchodź ponownie do lokalu, dopóki nie dotrą pracownicy służb ratowniczych, pomieszczenia nie 
zostaną dokładnie przewietrzone, a alarm wróci do normalnego stanu. Nigdy nie uruchamiaj 
ponownie źródła problemu (piecyk, itp.) dopóki nie zostanie naprawiony.  
NIGDY NIE IGNORUJ ALARMU! Czułość czujnika:  
 
-50 ppm, alarm w ciągu 60-90 minut  

-100 ppm, alarm w ciągu 10-40 minut  

-300 ppm, alarm w ciągu 3 minut 
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Alarm jest zaprojektowany do wykrywania tlenku węgla z dowolnego źródła spalania.  
NIE jest przeznaczony do wykrywania jakiegokolwiek innego gazu.  
 
 
Wymiana baterii 
 
Jeśli wykryty zostanie niski poziom baterii, urządzenie zacznie odzywać się jeden pojedynczym 
dźwiękiem raz na 30 sekund.  
 
Aby wymienić baterię, należy przekręcić alarm w lewo, a następnie zdjąć ze ściany i wymienić baterie.  
Po zmianie baterii zainstaluj alarm ponownie. Przetestuj alarm za pomocą przycisku testowego i 
sprawdź, czy zielona dioda LED miga co 30 sekund (mignięcie trwa bardzo krótko i jest widoczne tylko 
w ciemnym pomieszczeniu). 
 
UWAGA: Nie naciskaj przycisku „Test/Reset” podczas wkładania baterii, w przeciwnym razie 
urządzenie nie będzie działać.  
 
Ogólna konserwacja  
Aby utrzymać alarm CO w dobrym stanie, wykonaj następujące proste czynności:  
- Wykonuj test alarmu raz w tygodniu.  
- Zdejmij urządzenie ze ściany i przeczyść pokrywę alarmu, a szczególnie otwory wentylacyjne za 
pomocą miękkiej szczotki raz w miesiącu, aby usunąć kurz i brud. Po czyszczeniu wykonaj test. 
 - Nigdy nie używaj detergentów ani innych chemikaliów do czyszczenia urządzenia.  
- Unikaj rozpylania odświeżaczy powietrza, lakieru do włosów lub innych aerozoli w pobliżu alarmu. 
- Nie maluj urządzenia. Farba zakłóci zdolność czujnika do wykrywania CO.  
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia ani czyścić wnętrza. Ta czynność spowoduje unieważnienie 
gwarancji.  
- Podczas porządków z użyciem środków czyszczących obszar musi być dobrze wentylowany. 
 
Substancje mogące powodować fałszywe wskazania i uszkodzenie czujnika:  
metan, propan, izobutan , izopropanol, octan etylu,dwutlenek siarki, produkty na bazie alkoholu, 
fary, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, kleje, lakiery do włosów, woda po goleniu, perfumy i pewne 
środki czyszczące. 
 
Objawy zatrucia dwutlenkiem węgla 
Początkowe objawy zatrucia tlenkiem węgla są podobne do grypy bez gorączki i mogą obejmować 
zawroty głowy, silne bóle głowy, nudności, wymioty i dezorientację. 
Najbardziej narażone są nienarodzone dzieci, kobiety w ciąży, seniorzy i osoby z problemami serca 
lub układu oddechowego.  
W przypadku wystąpienia objawów zatrucia tlenkiem węgla należy natychmiast zgłosić się do lekarza.  
 
Lekkie zatrucie: lekki ból głowy, nudności, wymioty, zmęczenie (często określane jako objawy 
„grypopodobne”).  
Średnie zatrucie: Poważny pulsujący ból głowy, senności, dezorientacja, przyspieszona akcja serca. 
Poważne zatrucie: utrata przytomności, niewydolność sercowo-oddechowa, drgawki, śmierć. 


