
 

 

DETEKTOR OGLJIKOVEGA MONIKSIDA PW-918 

 

 

1134-CPR-183 

Splošna varnostna navodila 

 To ni detektor dima. Ta CO detektor je narejen za detekcijo ogljikovega monoksida iz različnih virov gorenja. 

Ni namenjen detektiranju dima, požara ali drugih plinov. 

 CO detektor bo detektiral prisotnost ogljikovega monoksida v neposredni bližini senzorja. 

 Ogljikov monoksid je lahko prisoten tudi drugod. 

 Funkcija Silence je samo za vaše udobje in ne bo odpravila vzroka alarma. Vedno preverite vaš dom po 

alarmu. V drugačnem primeru lahko pride do poškodb ali smrti. 

 Nikoli ne ignorirajte alarma. Glejte poglavje "Ravnanje v primeru CO alarma". 

 Testirajte delovanje CO detektorja enkrat na teden. Če detektor v katerem koli primeru ne dela ga 

zamenjajte. 

 Ta naprava je namenjena uporabi v zaprtih družinskih prostorih. 

 

Tehnični podatki: 

 Elektro-kemični senzor CO 

 Napajanje: 9V alkalna baterija 

 Alarmni tok: 23mA 

 Pripravljeni tok: 10uA 

 Alarmni nivo zvoka: glasnejši od 85 dB na 10 korakov 

 Gumb za testiranje 

 CO alarm se bo oglasil, ko bo baterija skoraj prazna 

 Vlažnost: 0% do 95% RH (brez kondenzacije ali zaledenitve) 

 Življenjska doba: 5 let 

 Opozorilo za zamenjavo alarma 

 Opozorilo o nizkem stanju baterije 

 Majhen in eleganten dizajn, primeren za vse bivalne prostore 

 Enostavna namestitev in vzdrževanje 

 Narejen v skladu s standardom EN 50291:2001 

 

Kako deluje CO detektor? 

Naprava ne deluje brez baterij. Če baterije odstranite ali jih ne zamenjate, ko so iztrošene naprava ne bo 

delovala. 

 

CO detektor meri prisotnost ogljikovega monoksida v zraku. Če vrednost ogljikovega 

monoksida hitro naraste (na primer: če se gorilnik zlomi in začne spuščati) ali če je prisotno 

stalno puščanje ogljikovega monoksida (na primer: nepopolno izgorevanje kurilnega olja) naprava sproži alarm. 

 

Naprava stalno meri prisotnost ogljikovega monoksida in ima vgrajen senzor in sireno, 

glasnosti 85dB. Vgrajeno ima tudi funkcijo Silence za trenutno utišanje sirene. 



 

 

Sestavni deli CO detektorja: 

 
 

Razumevanje CO detektorja 

 Pozdravni ton: naprava vas pozdravi z rahlim piskom in lučka utripne ko so baterije prvič vstavljene.  

 Detektor se napaja iz baterije: lučka utripne vsako minuto in sirena je tiho. 

 Opozorilo za iztrošeno baterijo: rdeča lučka neprekinjeno utripa in sirena rahlo zapiska vsako minuto. To 

lahko traja do 30 dni. potrebno je čim prej zamenjati baterijo. 

 Med testom: rdeča lučka utripa sočasno s sireno (4 piski, pavza, 4 piski) in simulira situacijo ko je prisoten 

ogljikov monoksid. 

 CO alarm: senzor je detektiral prisotnost ogljikovega monoksida. Lučka hitro utripa in sirena piska zelo glasno 

v presledkih po 4 piske. Glejte poglavje "Ravnanje v primeru CO alarma". 

 CO detektor potrebuje servisiranje: rdeča lučka utripa in sirena piska (3 piske vsake minuto). CO detektor je 

potrebno zamenjati. 

 

Kje namestimo CO detektor? 

 
 Vsaj eden CO detektor v bližini vsake spalnice. 

 Vsaj eden CO detektor v vsako nadstropje. 

 Za dodatno zaščito dodajte CO detektor vsaj 6 metrov od kamina ali drugega kurišča na fosilna goriva. 

 Pri mobilnih domovih namestite CO detektor v notranji prostor. 

 Če je prostor daljši od 12 metrov namestite CO detektor na vsako stran. 

 

  



 

 

Kje ne smemo namestiti CO detektor? 

 V garaže, kuhinje ali druge prostore kjer je atmosfera prašna in umazana. 

 V neposredni bližini (manj kot 6 metrov stran) gorilnikov na fosilna goriva, kaminov in radiatorjev. 

 V neposredni bližini kuhinjskih štedilnikov. 

 V zelo mrzle prostore (manj kot 4°C) ali zelo tople prostore (več kot 38°C). 

 Sonce ne sme sijati direktno na CO detektor. 

 V ventilacijske kanale. 

 Na prostem. 

 

Kako namestimo CO detektor? 

CO detektor PW918 se lahko namesti na betonsko steno ali na leseno steno s pomočjo priloženih vijakov in zidnih 

vložkov. Ko je nameščen vijak zadrsajte CO detektor v vijak dokler ne začutite klika. Namestite detektor vsaj 

110mm od sten in stropov. 

 

Preden namestitvijo vstavite 9V baterijo, ki je priložena k CO detektorju. 

 

Ravnanje v primeru alarma: 

1. Če sirena glasno piska: 

2. Pritisnite gumb Silence. 

3. Odprite vrata in se čim prej odmaknite na prosto. 

4. Počakajte toliko časa da se prostor prezrači in da CO detektor ostane v normalnem delovanje (čez 5 minut se 

CO detektor zopet postavi v alarm, če je še vedno prisoten ogljikov monoksid). 

5. Če v roku 24 ur zopet pojavi alarm ponovite postopek 1-3 in pokličite odgovorno osebo, da preveri delovanje 

peči na fosilna goriva. 

 

Testiranje in vzdrževanje 

 Testirajte delovanje CO detektorja enkrat na teden. Če se test ne izvede pravilno. 

 Odmaknite se od CO detektorja v primeru testiranja. Glasen zvočni signal lahko poškoduje ušesa. 

 Enkrat na mesec očistite zračne reže z uporabo sesalca. nikoli ne uporabite mokrih krp. 

 Redno menjajte baterije ko se iztrošijo. 

Pritisnite in držite gumb Test/Silence dokler ne posveti lučka. Sirena bo piskala in rdeča lučka bo gorela. Test bo 

trajal 6 sekund. Če se alarm ne pojavi, preverite če so baterije pravilno vstavljene in ponovite test. Če CO 

detektor še vedno ne dela ga zamenjajte. 
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