
Instrukcja obsługi 

CZUJNIKA CZADU (TLENKU WĘGLA) 
model CDR-801 

 

 
1. CHARAKTERYSTYKA 
 
Tlenek węgla (CO, czad) jest gazem powstającym w wyniku niepełnego spalania węgla i substancji, które w swym składzie posiadają węgiel. Jest tym 
groźniejszy, że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy, nie „dusi w gardle” i jest ślinie trujący. Jest nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że 
w zamkniętych pomieszczeniach gromadzi się głównie pod sufitem, przenika przez ściany i stropy. 
 
Urządzenia które mogą emitować tlenek węgla: 

 
• kuchenka gazowa,  
• gazowy podgrzewacz wody (piecyk łazienkowy),  
• kominek,  
• piec kaflowy,  
• kocioł na paliwo stałe (węgiel, koks, itp.),  
• kocioł na paliwo ciekłe lub gazowe (gaz ziemny, olej opałowy, itp.). 

 
Czujnik który Państwu oferujemy jest zupełną nowością na rynku 
europejskim, stworzony został do monitorowania pomieszczeń zagrożonych 
emisją tlenku węgla (CO, czadu). Detekcja polega na cyklicznym pomiarze 
stężenia tlenku węgla w powietrzu, przekroczenie dopuszczalnego tlenku 
węgla sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustyczne 
(syrena o sile głośności 85dB). Dzięki zastosowaniu japońskiego 
elektrochemicznego sensora marki NEMOTO czujnik charakteryzuje się 
żywotnością do 5 lat. 

 
Zalety czujnika tlenku węgla: 

 
• zgodność z normą EN50291,  
• sygnalizacja optyczno-akustyczna,  
• podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD, 

 
• przycisk TEST służy do sprawdzenia elektroniki urządzenia, a także 

do resetowania urządzenia podczas alarmu,  
• pomiar stężenia tlenku węgla (CO, czadu) w zakresie do 30 ppm do 

999 ppm, 
 

• pamięć zdarzeń (detektor przechowuje w pamięci informację o 
ostatnim stężeniu tlenku węgla które wzbudziło alarm). 

 
Opis działania diod LED na obudowie detektora: 

 
zielona dioda LED: miga co 30 sek. oznaczając normalny tryb pracy/czuwania. 

 
czerwona dioda LED: gdy zostanie wykryty niebezpieczny poziom tlenku węgla 
dioda będzie pulsować oraz słyszalny będzie alarm akustyczny. 

 
2. OPIS BUDOWY URZĄDZENIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MIEJSCE INSTALACJI DETEKTORA / OBSŁUGA URZĄDZENIA 
 
Dla maksymalnej ochrony sugerujemy aby czujnik był zainstalowany w każdym pomieszczeniu mieszkalnym (sypialnia, korytarz, kuchnia, łazienka, salon) na 
wysokości 150 – 180 cm nad podłogą. W przypadku instalacji tylko jednego urządzenia dopilnuj aby urządzenie było zainstalowane w pobliżu możliwego 
źródła emisji tlenku węgla. Koniecznie sprawdź czy alarm będzie słyszalny we wszystkich pomieszczeniach w domu czy mieszkaniu. 
 
Gdzie nie instalować urządzenia: 

 
• czujnika nie należy instalować w kotłowniach, garażach czy warsztatach,  
• instalować co najmniej 3 metry od źródła ciepła tak aby temperatura przy czujniku nie była większa niż 40 stopni Celsjusza,  
• należy unikać instalacji w pobliżu obszarów wysokiego przepływu powietrza (kratki wentylacyjne, wentylatory, kanały powietrzne,  
• nie instalować detektora w miejscach których występuje duże zapylenie, wszelkie pyły lub brud mogą zablokować otwory wentylacyjne czujnika, 

 
Instalacja urządzenia: Testowanie urządzenia: 

 
1. Ściągnij płytkę montażową znajdującą się z tyłu obudowy 

przekręcając ją w lewo.  
2. Po wybraniu odpowiedniego miejsca instalacji przymocuj płytkę 

do ściany za pomocą wkrętów.  
3. Włóż baterie do detektora a następnie zamocuj w 

płytce montażowej przekręcając czujnik w prawo. 

 
1. Przycisk TEST/RESET spełnia dwie funkcje, tryb testowania 

poprawnej pracy urządzenia oraz wyłączenie alarmu.  
2. Po włożeniu baterii do detektora naciśnij i przytrzymaj przez 

5 sekund przycisk TEST. Urządzenie wyda serię sygnałów 
dźwiękowych i zacznie migać dioda w kolorze czerwonym.  

3. Nigdy nie używaj otwartego ognia w celu sprawdzenia 
poprawności działania urządzenia.  

4. Jeżeli podczas testu czujnika na wyświetlaczu pojawi się napis  
"ERR" oznacza to że czujnik nie działa poprawnie, w tym wypadku 
skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą.  

5. Dokonuj testu regularnie raz w tygodniu oraz podczas każdej 
wymiany baterii. 



Uruchomienie alarmu tlenku węgla: 

 
Uwaga! Uruchomienie alarmu oznacza, że stężenie tlenku węgla w monitorowanym pomieszczeniu przekroczyło niebezpieczne stężenie co zagraża życiu osób 
w nim przebywających. 

 
1. Naciśnij przycisk TEST/RESET detektora w celu wyłączenia alarmu.  
2. Należy jak najszybciej wydostać się na zewnątrz budynku lub jeśli to nie możliwe pozostać przy szeroko otwartym oknie. 
3. Sprawdzić czy wszystkie osoby opuściły zagrożony budynek / mieszkanie. 
4. Jeżeli ktokolwiek z lokatorów odczuwa objawy zatrucia (nudności, bóle głowy) należy niezwłocznie skontaktować się z pogotowiem ratunkowym. 
5. Zawiadomić odpowiednie służby techniczne (pamiętaj, że nie wolno tego robić z zagrożonego budynku!) 

 
Sprawdzanie w pamięci ostatniego stężenia tlenku węgla: 

 
Podczas pracy czujnika w trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przez ok. 5 sekund przycisk TEST. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone ostatnie stężenie, które 
wywołało alarm. Tym samym w pamięci zostanie zapisana nowa zmierzona wartość. 

 
Wymiana baterii: 

 
Jeżeli poziom baterii będzie zbyt niski urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy w odstępie co 30 sek., mignie zielona dioda LED a na wyświetlaczu pojawi 
się komunikat LB. Pamiętaj aby po wymianie baterii sprawdzić poprawność działania urządzenia za pomocą przycisku TEST. 

 

4. DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA 
 

Zasilanie: 3 x 1,5V (AA, LR6) Sygnał akustyczny: 85dB 

Rodzaj sensora: elektrochemiczny Temperatura pracy: 0ºC ~ 50ºC 

Czułość i czas działania: 50 ppm 60~90 minut Dopuszczalna wilgotność: <95% 
 100 ppm 10~40 minut   

 300 ppm 3 minuty   

Zużycie energii: 0,3mW Wymiary urządzenia: średnica - 100, wysokość - 40 mm. 

Pobór prądu: czuwanie (wyświetlacz wyłączony) <50μA   

 czuwanie (wyświetlacz włączony) <200μA   

 alarm <75μA   

 
Jednostka ppm określa stężenie gazu. Definiowana jest jako ilość cząstek gazu badanego przypadająca na 1 milion cząstek gazu całego roztworu. 

 
Szkodliwość roztworu tlenku węgla w powietrzu na organizm człowieka w jednostkach stężenia ppm przedstawia się następująco: 

 
100~200 ppm – lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2-3 godziny 
400 ppm – silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po wdychaniu gazu  
800 ppm – zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychaniach gazu 

 

5. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZENIA 
 

• raz w tygodniu sprawdzaj urządzenie przez naciśnięcie przycisku TEST/RESET,  
• raz w miesiącu zdejmij detektor z płytki montażowej i za pomocą odkurzacza z miękką przystawką usuń kurz z obudowy urządzenia,  
• do czyszczenia detektora nie stosuj żadnych detergentów oraz rozpuszczalników,  
• w pobliżu czujnika nie rozpylaj żadnych odświeżaczy powietrza, dezodorantów, sprayów, farby ani innych aerozoli,  
• nie maluj obudowy urządzenia,  
• nigdy nie rozbieraj detektora w celu wyczyszczenia go wewnątrz! Takie działanie może uszkodzić detektor oraz powoduję utratę gwarancji. 

 
Sygnalizatory obecności czadu ze względu na uwarunkowania techniczne (np. rozładowanie baterii, awaria urządzenia, itp.) oraz  specyfikę pomieszczeń, w których urządzenia te mogą być montowane, nie dają 
całkowitej pewności wykrycia czadu a jedynie znacznie podnoszą prawdopodobieństwo wcześniejszego wykrycia jego niebezpiecznego stężenia. Stąd należy pamiętać, iż urządzenia te należy testować zgodnie z 
załączoną instrukcja obsługi oraz dokonywać okresowych przeglądów stanu instalacji wentylacyjnych i kominowych oraz urządzeń mogących emitować tlenek węgla.  

 

6. DODATKOWE OSTRZEŻENIA : 
 
- Montaż urządzenia powinien być dokonany przez kompetentną osobę . 
 
- Niniejsze urządzenie jest zaprojektowane do ochrony ludzi przed poważnymi skutkami ekspozycji na tlenek węgla. 
Nie jest ono jednak w stanie w pełni chronić osób o specjalnych problemach zdrowotnych. W razie wątpliwości 
skontaktuj się z lekarzem. 
 
- Detektor nie działa bez sprawnych baterii. 
 
 

- Czas podgrzania sensora po umieszczeniu baterii w urządzeniu wynosi około 1-2 minuty. W tym czasie 

wyświetlacz LCD jest podświetlony i migają naprzemiennie wszystkie 3 diody. 
 
W tym czasie przycisk TEST jest nieaktywny! 
 



- Po całkowitym podgrzaniu sensora przyciśnij przycisk TEST w celu sprawdzenie urządzenie! 
 
Regularnie testuj urządzenie 1 raz w tygodniu przyciskiem TEST. 
 
 
 
7. OBSŁUGA URZĄDZENIA: 
 
1. Umieść poprawnie w urządzeniu 3 baterie typu AA dołączone do zestawu zachowując poprawną polaryzację + -. 
 
2. Urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy. 
 
3. Urządzenie przechodzi w stan przygotowania do pracy (podgrzania sensora). Diody: czerwona, zielona i 
 
żółta naprzemiennie będą migać a na podświetlonym wyświetlaczu pokaże się komunikat “888”. 
 
4. Po około 1-2 minutach podświetlenie wyświetlacza wygasi się i pojawi się na nim „0 ppm”. 
 
5. Czujnik przechodzi w stan czuwania. 
 
7. Zielona dioda będzie migać co 4 sekundy informując o poprawnym działaniu urządzenia, a wyświetlacz będzie 

wskazywał wartość ppm. 
 
8. Podczas podgrzewania sensora nie należy naciskać przycisku TEST. 

 
9. Przetestuj urządzenie przyciskiem TEST po całkowitym podgrzaniu sensora. 

 
 
Wymiana baterii: 
 
Aby wymienić baterie, należy przekręcić podstawę urządzenia w lewo. 
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