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DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie lub 

zniszczenie przyrządu oraz sprowadzić zagrożenie zdrowia i życia użytkownika. 
 
 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
Alarm wycieku gazu nadaje się do miejsc, w których występuje gaz ziemny. Może on wykryć i zaalarmować o 

wystąpieniu ognia, eksplozji lub zatruciu spowodowanym wyciekiem gazu. Produkt charakteryzuje się wysoką 

czułością, dużą stabilnością, rozpoznawalnością różnych rodzajów gazów, małą kubaturą, łatwością w 

instalacji oraz akumulatorem zapasowym. 

 



Funkcje podstawowe  
 
Kiedy gęstość gazu palnego osiągnie wartość wskazującą na możliwość wystąpienie niebezpieczeństwa, 
alarm może wydawać sygnały alarmowe: dźwiękowe, świetlne oraz poprzez sieć. W stanie alarmowym, 
stężeniu gazu palnego w otoczeniu zmniejsza się do bezpiecznego a urządzenie może automatycznie przejść 
do stanu monitorowania.  
System posiada czerwony żółty i zielony wskaźnik stanu oraz wbudowaną syrenę, które pokazują 
następujące trzy rodzaje stanów:  
 
1. Zielony wskaźnik świeci (POWER [pol. ZASILANIE]), zasilanie działa normalnie; stan monitorowania;  
 
2. Żółty wskaźnik świeci (FAULT [pol. BŁĄD]) wraz z dźwiękiem syreny, usterka (dotyczy głównie 
czujników);  
 
3. Czerwony wskaźnik świeci (ALARM [pol. ALARM]), z dźwiękiem syreny i komunikatem sieciowym, 
sygnalizuje alarm.  
 
Zielony wskaźnik wyłącza się, żółta lampka błyska co 30 sekund - oznacza to wyłączenie zasilania 220VAC i 

użycie akumulatora zapasowego 9V (jeśli napięcie akumulatora jest niższe niż 8,2 V, świeci żółta lampka 

wraz z dźwiękiem syreny). 

 

Parametry techniczne  
 

Napięcie: AC220V 

Pobór energii: stały ≤10 mA , alarm ≤15 mA 

Zakres alarmowy: gaz 3%～15%LEL 

Czas reakcji: ＜30s 

Dźwięk alarmu: ＞85Db (z odległości 1 m) 

Sposób montażu: naścienny 

Czujnik gazu: 3-letnia żywotność 

Temperatura otoczenia: -10 ℃ ~ 55 ℃ 

Zakres wilgotności: 10% ~ 95% 

Ciśnienie powietrza: 86 ~ 106 Kpa 

Częstotliwość emisji: 315MHZ / 433MHZ 

Dystans emisji: ≥100m (w otwartej przestrzeni) 

Akumulator zapasowy 
(opcjonalny): 

DC 9V bateria alkaliczna / węglowa (fabryczne: bez baterii) 

Sposób kodowania: kodowanie alarmu przycisku (po auto testowaniu naciśnij przycisk, aby 
wyemitować sygnał 315MHZ lub 433MHZ) 

 
 

Eksploatacja i konserwacja 
 
Aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzenia należy przestrzegać poniższych wskazówek: 
 
• raz w miesiącu za pomocą odkurzacza z miękką przystawką usuń kurz z obudowy; 
• poinstruuj dzieci, aby nie bawiły się czujnikiem; 
• nigdy nie stosuj do czyszczenia czujnika żadnych detergentów oraz roztworów; 
• w pobliżu czujnika nie rozpylaj żadnych odświeżaczy powietrza, dezodorantów, sprayów, farb oraz 
innych aerozoli; 
• nie maluj i nie lakieruj obudowy urządzenia. Farba może zakryć otwory wlotowe powietrza do 
urządzenia, przez co utrudni lub całkowicie zakłóci prawidłowe działanie sensora. 
 
 



UWAGA: CZUJNIK JEST HERMETYCZNIE ZAMKNIĘTY. NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OBUDOWY 
CZUJNIKA LUB SAMODZIELNIE GO NAPRAWIAĆ! ZDJĘCIE OBUDOWY POWODUJE UTRATĘ 
GWARANCJI ORAZ MOŻE GROZIĆ PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. 
 
 
Instalacja 
  
1. Konstrukcja naścienna, zalecany montaż nad źródłem wypływu gazu,  
 
2. Podczas instalowania alarmu należy użyć 2 śrub i rurek z opakowania instalacyjnego aby przymocować 
wspornik montażowy do ściany, następnie zainstalować detektor na wsporniku (Pamiętaj, aby wyregulować 
czujnik w uchwycie i obrócić go do odpowiedniej pozycji),  
 
3. Podłącz zasilanie, testowanie zostało zakończone, naciśnij klawisz testowy, detektor wydaje dźwięk "Di Di", 
czerwone światło miga i emituje częstotliwość radiową, instalacja jest zakończona.  
 
Uwagi: a. alarm nie może być zainstalowany zbyt blisko źródła gazu, min. odległość wynosić 2 m – unikniemy 
w ten sposób wadliwego działania systemu.  
b. Alarm nie może być instalowany w łazience ani w wilgotnym miejscu.  
c. System nie powinien mieć kontaktu z farbą oraz  
alkoholem, ich wystąpienie może spowodować zniszczenie czujnika.  
 
 

Debugowanie  
 
1. Podłącz zasilanie detektora, detektor wchodzi w stan „włączenia zasilania”, czerwone, zielone, żółte lampki 
kontrolne włączają się również z dźwiękiem "Di". Następnie kontrolka alarmu (czerwona) gaśnie 
automatycznie; włącza się kontrolka zasilania, wskaźnik błędu miga; po około 60 sekundach system wchodzi 
w normalny stan (zielona dioda LED świeci się, żółta / czerwona dioda LED gaśnie).  
2. Sposób kodowania: A0-A7 to kody adresowe (do panelu alarmowego), D0-D4 to kody danych (do stref 
obronnych)  
 
 

Postępowanie w przypadku zagrożenia  
 
Kiedy czerwona lampka alarmowa miga wraz z syreną, co wskazuje na wyciek gazu o większej gęstości 
należy postępować zgodnie z procedurami.  
 
1. Zamknij wszystkie źródła gazu (kuchenka, naczynia do gotowania, podgrzewacz wody tp.).  
2. Otwórz drzwi i okna aby wprowadzić powietrze. 
3. Zadbaj o odłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych. 
4. Jeśli u obecnych osób występuje ból głowy, krwawienie, ogólne osłabienie, pobudzenie lub wstrząs, itp., 
należy wezwać pomoc medyczną. 
5. Znajdź źródło wycieku gazu i postaraj się je wyeliminować. 
6. Jeżeli nie możesz pozbyć się zagrożenia wezwij odpowiedzialne osoby.  
7. Poinformuj o zdarzeniu dostawcę gazu. 
8. Ze względu na wyciek gazu należy skontaktować się z firmą gazowniczą, sprawdzić rurociągi gazowe, 
podgrzewacz wody lub piec, itp.  
 
Uwaga: wyciek farby, kosmetyków, produktów na bazie alkoholu może spowodować alarm, trzymaj je w 

odpowiedniej odległości. 

 

 
 
 



Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia o zagrożeniach  

 
Symbol z wykrzyknikiem umieszczonym wewnątrz trójkąta wskazuje na ważne wskazówki i 
niniejszej instrukcji obsługi, których należy bezwzględnie przestrzegać. Prosimy o dokładne 
zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym uruchomieniem 
urządzenia. Zawiera ważne informacje odnośnie prawidłowego użytkowania.  
 
• Gwarancja wygasa w przypadku niezastosowania się do instrukcji obsługi. Nie ponosimy  

odpowiedzialności za wynikające z tego straty!  
 
• Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i uszczerbek na zdrowiu wynikające z 
nieodpowiedniego użytkowania produktu tudzież nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. W takich 
przypadkach gwarancja wygasa automatycznie.  
 
• Z powodów licencyjnych (CE) oraz dla zachowania bezpieczeństwa, wszelkie zmiany  
dokonane na urządzeniu są traktowane jako na własną odpowiedzialność.  
 
• Produkt musi być uruchamiany poprawnie. Należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi  
podczas uruchamiania. 

 

• Nie wolno przelewać żadnych płynów nad urządzeniem. Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.  

 

• Urządzenie nie może być narażone na skrajne temperatury, silne wibracje lub wysoką wilgotność.  

 

• Unikaj narażania urządzenia na silny nacisk mechaniczny. Czujnik gazu wyposażony jest w wysokiej jakości 

komponenty elektroniczne, które są bardzo wrażliwe na nacisk, wstrząsy, etc. Urządzenie może zostać przez 

nie uszkodzone.  

• W ten sam sposób, silne dmuchanie na czujnik gazu lub wilgoć mogą uszkodzić urządzenie.  
 

• Obchodź się ostrożnie z detektorem gazu. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. 

 

Utylizacja zużytych baterii / akumulatorów  
 

 
 
 
 
Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany (rozporządzenie dotyczące 
zużytych baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii i akumulatorów. Wyrzucanie z 
odpadami domowymi jest zabronione!  
Baterie/ akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone następującymi 
symbolami, co oznacza iż nie mogą być wyrzucane do domowych śmietników. 
Oznaczenia dla odpowiednich metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, 
Pb = ołów. Możesz dostarczyć zużyte baterie / akumulatory bezpłatnie do swojego 
lokalnego punktu przyjmowania baterii, naszych sklepów lub gdziekolwiek gdzie 
sprzedawane są baterie. Stosując się do prawnych obowiązków przyczyniasz się do 
ochrony środowiska naturalnego! 
 
 
 

 
 

 
 
 



Ostrzeżenie w przypadku alertu 
  
Jeśli detektor gazu zasygnalizuje alert (dźwięk akustyczny i czerwona dioda LED podświetla się), oznacza to 
ulatniający się gaz. W zależności od możliwej ilości ulatniającego się gazu, natychmiast otwórz wszystkie 
okna i drzwi, unikaj otwartego ognia i iskier i nie włączaj żadnych elektronicznych przełączników. Jeśli to 
możliwe, odłącz dopływ gazu.  
 
Jeśli wykryłeś przeciekający system, natychmiast skontaktuj się z ekspertem. Nigdy nie próbuj 
naprawić usterki samodzielnie. 
 
 

 
 
Utylizacja produktu 
 
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po 
upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. 
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego 
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w 
celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. 
 
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego 
produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży 
detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni 
skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem 
z innymi odpadami komercyjnymi. 

 
 
Przedstawiony symbol oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych 
nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy oddać je do 
punktu wtórnego przetwarzania odpadów. Takie postępowanie pomoże chronić zasoby 
naturalne i zapewni ponowne wprowadzenie produktów do obiegu, chroniąc zdrowie 
człowieka i środowisko. W celu uzyskania informacji dotyczących recyklingu należy 
skontaktować się z odpowiednią lokalną instytucją lub sprzedawcą. 
 

 
 
Dodatkowe uwagi 
 
Uwaga! Podczas używania detektora należy zwrócić uwagę na zachowanie poszczególnych rodzajów gazów. 
Na przykład gazy w stanie płynnym (LPG) są cięższe od powietrza, dlatego w momencie zaistnienia wypływu 
będą gromadzić się w okolicach podłoża. Natomiast gaz ziemny jest znacznie lżejszy od powietrza i zbiera się 
w górnej strefie pomieszczeń. Dokładnych informacji należy szukać w literaturze lub zasięgnąć porady 
eksperta. 

 
Jeżeli nie jesteś pewien, jakim gazem zasilana jest instalacja lub masz problemy 
z montażem, instalację czujnika zleć wykwalifikowanej osobie. 
 
 

• Montaż urządzenia powinien być dokonany przez kompetentną osobę.  
 

• Niniejsze urządzenie jest zaprojektowane do ochrony ludzi przed poważnymi skutkami ekspozycji 
gazu. 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. 
 

 
 
Sygnalizator gazu MC I służy do ciągłego monitoringu obecności gazów wybuchowych 
w otaczającym go powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu maksymalnego 
bezpiecznego stężenia takich gazów. Instaluje się je w pomieszczeniach zamkniętych, w których 
istnieje prawdopodobieństwo wycieku gazu z instalacji lub urządzeń nim zasilanych. 
Do prawidłowego działania nie wymaga żadnych innych dodatkowych urządzeń, przewodów 
zasilających ani baterii. Jest niewielki gabarytowo, zamknięty w jednej obudowie. Do jego 
instalacji wystarcza jedno gniazdo sieciowe ~230V/50Hz. Zastosowano w nim zawansowany 
technologicznie czujnik półprzewodnikowy oraz elektroniczny układ kontrolny, pozwalające na 
osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności przy stosunkowo niskiej cenie urządzenia. 
Z chwilą przekroczenia ustawionego fabrycznie stężenia gazu <10% LEL*, zostaje włączona 
sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Rozwiązanie takie zwiększa prawdopodobieństwo 
uchronienia użytkownika przed ryzykiem zatrucia lub eksplozji wyciekającego gazu.  
 
Gaz ziemny jest gazem bezbarwnym, o słabym zapachu i lżejszy od powietrza. W połączeniu 
z tlenem w powietrzu tworzy mieszaninę palną i wybuchową. Największe zagrożenie występuje 
podczas uwolnienia ze zbiornika czy nieszczelności kuchenki gazowej - zapłon może nastąpić od 
urządzeń znajdujących się powyżej, np. włącznika oświetlenia. 
 
Propan-butan (inaczej LPG) w stanie gazowym, w odróżnieniu od gazu ziemnego jest cięższy od 
powietrza, gromadzi się więc najpierw w dolnych partiach pomieszczeń, pozostałe zagrożenia są 
bardzo zbliżone. 
 
*LEL (Lower Explosive Limit) - dolna granica wybuchowości gazów 
 
 
Przykładowe wartości dolnych granic 
wybuchowości niektórych gazów (LEL): 
 

Gaz  LEL 

Metan  5,00% 

Propan  2,10% 

Butan  1,80% 
 
 
 

UWAGA! 
 
Sygnalizatory obecności gazu ze względu na uwarunkowania techniczne (np. możliwość okresowych zaników 
napięcia w sieci, awaria urządzenia, itp.) oraz na specyfikę pomieszczeń, w których urządzenia te mogą 
zostać zamontowane, nie dają całkowitej pewności wykrycia gazu, a jedynie znacznie podnoszą 
prawdopodobieństwo wcześniejszego wykrycia jego niebezpiecznego stężenia. Stąd należy pamiętać,  
Iż urządzenia te należy testować zgodnie z załączoną instrukcją obsługi oraz dokonywać okresowych 
przeglądów instalacji wentylacyjnych i kominowych oraz urządzeń, z których może wyciekać gaz. 
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