Elektronický detektor CO
CO-603

Návod k použití
Úvod
Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý, zna n jedovatý plyn bez chuti
a zápachu, leh í než vzduch, nedráždivý, ve vod je málo
rozpustný.
Tento CO alarm je ur en pouze pro detekci úniku CO a je
d ležitou sou ástí bezpe nosti Vašeho domova. CO alarm není
náhradou za správnou instalaci a pravidelnou údržbu
spot ebi , spalujících palivo.
V p ípad detekce CO uzav ete zdroje CO (topení), otev ete
okna, opus te prostor a p ípadn vyhledejte léka skou pomoc.

Základní vlastnosti p ístroje
- detekce vysoce kvalitním polovodi ovým typem senzoru
- optický a zvukový alarm
- hlasitý zvukový alarm 85dB p i detekci CO
- LED displej se zobrazením úrovn CO ve vzduchu
- stavový LED indikátor (napájení, alarm)
- p ístroj vyhovuje norm EN 50291-1:2010+A1:2012
Technické parametry:
Detekce CO: elektrochemická, odezva dle EN50291-1:
>300ppm: do 180s
100ppm: 10-40 minut
50ppm: 60-90 minut
(ppm = parts per milion; 1% = 10000 ppm)
Alarm:
blikající LED + siréna: 85dB (3m)
Napájení:
1x 9V baterie, indikace vybité baterie
Spot eba:
cca 50uA (klidový-pohotovostní stav)
(Výdrž baterie závisí na kapacit baterie)
Test:
ano, testovací tla ítko
Provozní podmínky: 5 - 40°C; 20-90%RH
Typ detektoru:
Typ B dle EN50292-1
Životnost:
5let od data výroby

Instalace
- Instalujte detektor v souladu s normou EN50292
- Detektor CO je vhodné instalovat tam, kde je umíst n
potenciální zdroj CO, kde se asto i dlouhodob ji
vyskytujete – ložnice, obývací pokoj, ale i kuchyn .
- Alarm by m l být umíst n na míst , kde je vid t na
signalizaci, na zdi ve výšce min. 1,5m , min. 2 metry od
potenciálního zdroje plynu, neinstalujte jej do roh .
- V míst instalace by nem l být pr van ani p ekážky.
- Pro instalaci alarmu lze použít p iložené šroubky a
hmoždinky. Vyvrtejte otvory ve zdi dle rozte e otvor
v montážní desce, do otvor vložte hmoždinky a
zašroubujte šroubky. Nasa te detektor na montážní desku a
pooto ením po sm ru hodinových ru i ek zajist te.
Nepoužívejte alarm
- v uzav ených prostorách (sk ín )
- ve vlhkých, prašných prostorách a v korozivním prost edí
- p ímo nad d ezem i sporákem
- vedle dve í i okna, u v tracích otvor a ventilací
- v prostorách, kde m že dojít k ovlivn ní idla nebezpe nými
látkami (garáže)
Baterie
Baterie se vkládá do pouzdra na zadní stran alarmu.
- pooto ením krytu proti sm ru hodinových ru i ek sejm te
detektor z montážní desky
- vložte baterii 9V do pouzdra podle nazna ené polarity,
nasa te detektor na montážní desku a pooto ením zajist te.
Pozn. Pro napájení používejte kvalitní alkalické baterie.
Bez vložené baterie nelze jednoduše p ístroj aretovat na
montážní desce.
Použití
Zvláštní pozornost v nujte prvnímu p ipojení po vložení
baterie. Adaptace senzoru na standardní podmínky v míst
instalace je relativn dlouhá, proto po vložení baterií nechte
detektor n kolik hodin stabilizovat. Poté p ístroj otestujte.
Klidový stav
- V klidovém stavu, kdy není detekován CO, zelená LED dioda
POWER problikne cca 1x za 30 sekund.
Test
- Stiskn te krátce tla ítko Test, elektronika nasimuluje
zvýšenou koncentraci CO a aktivuje alarm, siréna 4x pípne
- LCD displej zobrazuje aktuální nam enou koncentraci CO,
i v klidovém stavu m že displej zobrazovat nenulovou
hodnotu, tato hodnota však nesmí p ekro it hodnotu 10ppm!
Pozn. kontrolu provád jte optimáln 1x týdn .

Poplach
V p ípad detekce zvýšené koncentrace CO se aktivuje siréna a
rozbliká se ervená LED dioda.
První ty i minuty poplachu siréna pípne 4x každých 5s, po
ty ech minutách siréna pípne 4x každou minutu.
Stiskem tla ítka Test ztlumíte na n kolik minut (podle
koncentrace CO) sirénu, pokud z stává koncentrace CO i poté
zvýšena, siréna se op t rozezní.
LCD displej zobrazuje nam enou koncentraci CO.
Detekce vybitých baterií
P ístroj detekuje pokles nap tí baterií, v p ípad , že baterie
jsou vybité, jedenkrát za cca 30sekund siréna pípne, na
displeji je zobrazen symbol „Lb“.
P estože i po detekci slabých baterií je alarm funk ní,
vym te co nejd íve baterie za nové, aby nemohlo dojít
k chybné detekci koncentrace.
Indikace
P ístroj
kontrolu
zesílení
V p ípad
p ístroj
pípnutím

chyby p ístroje
je vybaven inteligentním diagnostickým systémem pro
funkce, který provádí kontrolu senzoru a obvod
každých cca 10 sekund.
, že je detekována nekorektní funkce, indikuje
tuto chybu zobrazením symbolu „Err“ na displeji a
každých cca 30 sekund a blikáním ervené LED diody.

Upozorn ní:
p ístroj je ur en pro použití ve vnit ních obytných
prostorách, není vhodný pro použití ve vozidlech,
výrobních provozech, obchodních a administrativních
centrech apod.
p ístroj není ur en pro detekci kou e, ohn atd.
min. 1x m sí n otestujte funkci p ístroj (viz Test).
udržujte p ístroj v istot , m ížky detektoru ist te
vysava em s kartá ovou hubicí apod.
celý p ístroj ist te pouze navlh eným had íkem,
nepoužívejte abrazivní istící prost edky a rozpoušt dla,
dbejte, aby do p ístroje nevnikla voda.
p ístroj nenatírejte !
životnost p ístroje je max. 5 let od data výroby.
Po uplynutí životnosti nelze zaru it ádnou funkci
p ístroje, p ístroj vym te za nový.
p ístroj nerozebírejte ani neotevírejte (vyjma vým ny
baterie)

ZÁRU NÍ PODMÍNKY
Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 m síc .
Záruka se nevztahuje na poškození zp sobená použitím, které
není v souladu s Návodem k použití nap . vkládáním baterií
v nesprávné polarit , nevhodným išt ním, mechanickým
poškozením apod. Záruka se dále nevztahuje na b žné
opot ebení.
P i p ípadné reklamaci zašlete zboží s jednoduchým popisem
závady p ímo na adresu servisu Hütermann. K reklamaci vždy
prosím
p iložte
kopii
nákupního
dokladu.
Pokud
jste
reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte k dispozici doklad
o nákupu zboží, nem žeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

Upozorn
Použité
spolu s
místech

ní:
baterie ani vysloužilé elektroza ízení nevyhazujte
ostatním domovním odpadem. Odevzdejte je na sb rných
k tomu ur ených.
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