
Uporabniška navodila H450EN

Zahvaljujemo se vam za nakup 
tega detektorja, ki je namenjen 
zaznavanju prisotnosti ogljikovega 
monoksida. Ta navodila vsebujejo 
podatke o namestitvi in delovanju 
detektorja ogljikovega monoksida.

Lučka stanja utripa zeleno v 
približno 1-minutnih intervalih v 
znak, da enota pravilno deluje. 
V primeru napake, lučka stanja 
utripa rumeno, hkrati pa se 
sproži kratek zvočni signal. 
Ob prisotnosti ogljikovega monoksida, rdeča alarmna lučka 
neprekinjeno utripa in oglasi se brenčalo.

Enota je primerna za uporabo v prostorih, kjer se uporabljajo 
kuhalne in grelne naprave, ki delujejo na goriva, kot so les, oglje, 
premog, koks, nafta, bencin, plin, ipd.

UVOD

KAJ JE OGLJIKOV MONOKSID
Ogljikov monoksid (CO) je zelo strupen plin, ki se sprošča pri 
gorenju goriv. Je neviden in brez vonja, zato ga človeški čuti le 
stežka zaznajo. Prva opozorilna znaka prisotnosti CO v zraku sta 
običajno glavobol in slabost. V normalnih obratovalnih razmerah 
se v ustrezno prezračen prostor, v katerem so nameščene redno 
vzdrževane naprave, ki delujejo na gorivo, ne sproščajo take 
količine ogljikovega monoksida, ki bi lahko bile nevarne. Do 
sproščanja nevarnih količin ogljikovega monoksida lahko pride  
v primeru enega ali več naštetih pogojev:

1. Naprava je okvarjena ali slabo vzdrževana.
2. Dovod goriva je delno ali v celoti zamašen.
3. Prostor ni ustrezno prezračen.

PRED UPORABO DETEKTORJA KAR SE DA POZORNO 
PREBERITE VSEBINO TEH UPORABNIŠKIH NAVODIL. 
NAVODILA SHRANJUJTE NA VARNEM MESTU, KJER 

JIH BOSTE IMELI VSELEJ PRI ROKI, ČE BI JIH V 
PRIHODNOSTI MOREBITI POTREBOVALI. POSEBNO 

POZORNI BODITE NA VARNOSTNA OPOZORILA. 
NAVODILA IZROČITE VSEM MOREBITNIM PRIHODNJIM 

UPORABNIKOM DETEKTORJA.

OPOZORILO

TA DETEKTOR OGLJIKOVEGA MONOKSIDA MOREBITI 
NE BO VAROVAL OSEB, KI SO ZARADI STAROSTI, 

NOSEČNOSTI ALI ZDRAVSTVENEGA STANJA 
POSEBEJ IZPOSTAVLJENE TVEGANJU OGLJIKOVEGA 
MONOKSIDA. V PRIMERU DVOMOV SE POSVETUJTE 

Z OSEBNIM ZDRAVNIKOM.

Ta detektor ogljikovega monoksida NI:

•  Nadomestilo za detektor dima ali detektor gorljivih plinov.

•  Nadomestilo za pravilno servisiranje naprav, ki delujejo na 
 goriva, ali za ometanje dimnikov.

•  Primeren za občasno uporabo, kot prenosni detektor za 
 uhajanje goriv iz naprav, ki delujejo na goriva, ali iz dimnikov.

POMEMBNO

• Ogljikov monoksid nastaja pri nepopolnem izgorevanju goriv, 
 kot so les, oglje, premog, kurilno olje, parafin, bencin, 
 zemeljski plin, propan, butan ipd.

• Priporoča se namestitev detektorja ogljikovega monoksida v 
 notranjost ali v bližino vsakega prostora, v katerem je 
 nameščena naprava, ki deluje na gorivo, kot so kakršne 
 koli plinske peči, kotli za centralno ogrevanje, grelniki 
 prostorov, grelniki vode, kuhalniki, žari ipd.

• Za namestitev tega detektorja naj poskrbi pristojna oseba.

• Poskrbite, da lahko zvočni alarm detektorja slišijo vse osebe, 
 katerim je namenjen.

• Tega izdelka ne uporabljajte, če javlja kakršno koli napako.

• Poiščite zdravniško pomoč, če obstaja sum na zastrupitev 
 katerega od članov gospodinjstva z ogljikovim monoksidom.

• Če potrebujete podrobnejše informacije, ki jih ne najdete  
 v teh uporabniških navodilih, se obrnite na družbo Honeywell.

Ta embalaža vsebuje: detektor
   montažni komplet
   uporabniška navodila

UČINKI ZASTRUPITVE Z OGLJIKOVIM MONOKSIDOM

Ogljikov monoksid se veže na hemoglobin v krvi in zmanjšuje 
delež kisika v krvnem obtoku.

200 ppm  Rahel glavobol, utrujenost, omotica, slabost po  
  2-3 urah.

400 ppm  Glavobol v sprednjem delu glave v 1-2 urah, 
  življenjska ogroženost po 3 urah.

800 ppm  Omotica, slabost in krči v 45 minutah. Nezavest v  
  2 urah. Smrt v 2-3 urah.

1600 ppm Glavobol, omotica in slabost v 20 minutah. Smrt v  
  1 uri.

6400 ppm  Glavobol, omotica in slabost v 1-2 minutah. Smrt  
  v 10-15 minutah.

NAMESTITEV DETEKTORJA

1.  Detektorji, nameščeni v istem prostoru kot naprava,  
  ki deluje na gorivo

•   Če se odločite za stensko namestitev, postavite detektor na 
  tako mesto, kjer bo višje od vseh vrat in oken, vendar  
  150 mm pod stropom. Če se odločite za stropno namestitev, 
  postavite detektor najmanj 300 mm od kakršne koli stene.

•   Detektor naj bo od morebitnega vira oddaljen od 1 do 3 m.

•   Če je prostor pregrajen, je treba detektor namestiti na tisto 
  stran, kjer se nahaja morebitni vir.

•   V prostorih s poševnim stropom je treba detektor namestiti  
  v višji del prostora.

2.  Detektorji, nameščene v spalnicah in prostorih, ki so 
   oddaljeni od naprave, ki deluje na gorivo 

•   Detektorji naj bodo nameščeni v relativni bližini predela, kjer 
  se stanovalci največ zadržujejo

KAM NAJ SE DETEKTORJA NE NAMEST

Detektorja ne nameščajte na naslednja mesta:

•   Zunaj stavbe.

•   V ali pod omaro.

•   V mokre ali vlažne prostore, kot je na primer kopalnica.

•   Neposredno nad umivalnik ali štedilnik.

•   Ob okna ali vrata oziroma na prepišno mesto, npr. ob 
  ventilator ali zračnik.

•   Kjer bi zavese ali pohištvo lahko ovirali dotekanje zraka  
  do detektorja.

•   Kjer se lahko kopičita nečistoča ali prah, ki lahko zamašita 
   detektor in onemogočita njegovo delovanje.

•  Na tako mesto, kjer lahko temperatura pade pod -10 ˚C  
  ali preseže 40 ˚C.

•  Kjer se detektor lahko zlahka zbije ali poškoduje, ali pa 
  nenamerno odstrani.

•  Ne barvajte detektorja in ne dovolite, da bi se dovodi 
  ogljikovega monoksida zamašili z nečistočo, maščobo  
  ali drugimi snovmi.

V KATERI PROSTOR NAMESTITI DETEKTOR

Idealno bi bilo, da bi detektor namestili v vsak prostor, kjer je 
prisoten aparat, ki deluje na gorivo. Vendar če je aparatov več, 
število detektorjev pa je omejeno, je pri izbiri najprimernejšega 
položaja za njihovo namestitev priporočljivo upoštevati naslednje 
točke:

• Če je aparat v enem od spalnih prostorov, je treba detektor 
  namestiti v ta prostor.

•  Detektor je priporočljivo namestiti v prostor, kjer je prisoten 
 aparat brez priključka na dimnik ali aparat z odprtim 
 dimniškim sistemom.

• Če je aparat nameščen v prostoru, ki ga stanovalci veliko 
 uporabljajo, kot je dnevna soba, je priporočljivo detektor 
 namestiti v ta prostor.

• V garsonjeri je treba detektor namestiti kolikor mogoče daleč 
 od kuhalne plošče, vendar v bližino spalnega dela.

• Če je aparat nameščen v prostoru, ki se ga običajno ne 
 uporablja, kot je kotlovnica, je detektor priporočljivo namestiti  
 tik ob vhod v prostor na zunanjo stran, tako da je bolje slišen.

NAMESTITEV ALARMA

Detektor je lahko prostostoječ, po želji pa ga je mogoče namestiti 
tudi na zid s pomočjo priloženega pribora.

STENSKA NAMESTITEV

UPORABA DETEKTORJA

Izvlecite trak na bočni strani detektorja, da ga aktivirate. Zelena 
in rdeča lučka kratko utripneta, brenčalo pa se oglasi s kratkim 
zvočnim signalom.

Pritisnite gumb za preizkus in ga zadržite pritisnjenega 5 sekund 
ter preverite, ali rdeča lučka utripa in ali se brenčalo oglasi.

Detektor sedaj deluje in je pripravljen za uporabo.

Gumb za 
preizkus 
detektorja

Red 
Alarm
Light

Lučka stanja
Zelena = v redu
Rumena = napaka

Brenčalo

Vhod plina

Poiščite primerno mesto za namestitev detektorja (oglejte si dela 
“v kateri prostor namestiti detektor” in “kam naj se detektorja ne 
namesti”).

Možnost 1: posebna montažna 
ploščica s pritrdilnim zatičem 
(priloženi)
Vstavite pritrdilni zatič skozi montažno 
ploščico. S kladivom nežno zabijte 
pritrdilni zatič v steno, pri tem pa 
pazite, da montažne ploščice ne 
zabijete premočno v steno.

Možnost 2: vijak in zidni vložek 
(NISTA priložena)
Če je stena pretrda, da bi bilo mogoče 
uporabiti pritrdilni zatič, uporabite vijak 
z okroglo glavo št. 4 in zidni vložek 
RawplugTM.

Pritrdilni  
zatičStena

Montažna ploščica

RawplugTM

Stena
Vijak

5mm

Izvlecite trak, da 
aktivirate detektor

Detektor ogljikovega monoksida
Uporabniška navodila
EN50291-1:2010

POZOR

Ta detektor ogljikovega monoksida je namenjen le za 
notranjo uporabo. Ne izpostavljajte ga dežju ali vlagi. Ne 
udarjajte ga in pazite, da vam ne pade. Ne odpirajte ga in 
na njem ne izvajajte nepooblaščenih posegov, saj ga na ta 

način lahko poškodujete..

Detektor ne ščiti pred tveganjem zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom, ko se baterija izrabi.

Ko detektor vključite in preizkusite njegovo delovanje (oglejte 
si del “uporaba detektorja”), ga lahko obesite na iz zidu moleči 
pritrdilni zatič na eno od odprtin, ki so označene na hrbtni strani 
enote.



PREIZKUS VAŠEGA DETEKTORJA OGLJIKOVEGA 
MONOKSIDA

SPECIFIKACIJE

Model:  H450EN

Zaznani plin:  ogljikov monoksid

Princip delovanja:  elektrokemijska celica

Javljanje alarma:  utripanje rdeče lučke in zvočni alarm

Stopnje alarma: 50 ppm med 60 in 90 min

  100 ppm med 10 in 40 min

  300 ppm manj kot 3 min

Delovna temperatura:  od -10 ˚C do 40 ˚C

Razpon vlažnosti:  od 30 do 90 % RV brez kondenzacije

Čas ogrevanja po   
prvem vklopu:  takojšnji vklop brez zamika

Običajna življenjska 
doba:  do 7 let

Življenjska doba 
baterije med   
delovanjem alarma:  najmanj 5 dni

Mere:   110 mm x 76 mm x 34 mm

Teža:   približno 110 g

NEGA IN VZDRŽEVANJE DETEKTORJA

Detektor ogljikovega monoksida je tovarniško kalibriran in ne 
potrebuje nikakršnega drugega vzdrževanja, razen občasnega 
čiščenja zunanjega ohišja s čisto krpo. Poskrbite, da se odprtine 
na sprednji strani detektorja ne zamašijo s prahom ali nečistočo. 
NE UPORABLJAJTE ČISTIL, BELIL ALI LOŠČIL.

KONEC ŽIVLJENJSKE DOBE DETEKTORJA

Detektor bo v normalnih razmerah deloval največ 7 let. Ta 
detektor ima jasno razviden indikator življenjske dobe. Detektor 
je treba zamenjati, ko se sproži opozorilo o nizki napolnjenosti 
baterije (1 kratek zvočni signal na minuto ali opozorilni signal o 
napaki (2 kratka zvočna signala na minuto in rumeno utripanje 
signalne lučke stanja). Po izteku roka, ki je označen na sprednji 
strani enote, je detektor priporočljivo zamenjati.

DELOVANJE DETEKTORJA

KAJ STORITI, KO SE OGLASI ALARM

Če se oglasi alarm detektorja, ravnajte na naslednji način:

• Odprite vsa okna in vrata, da prezračite prostor in omogočite 
 razpršitev ogljikovega monoksida.

• Če je mogoče, izključite vse aparate, ki delujejo na goriva in jih  
 prenehajte uporabljati.

•  Pojdite na prosto ter pustite okna in vrata odprta.

•  Pokličite dobavitelja plina ali goriva na številko za nujne 
 primere in mu pojasnite težavo. Telefonsko številko hranite  
 na vidnem mestu.

• Ne vračajte se v prostore, dokler alarm ne preneha.

• Takoj poiščite zdravniško pomoč za vse ponesrečence, ki 
 kažejo znake zastrupitve z ogljikovim monoksidom, kot so 
 glavobol, slabost ipd. in obvestite, da obstaja sum na 
 zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

• Ne uporabljajte naprav, ki delujejo na gorivo, dokler jih 
 pristojna oseba ne preveri in očisti skladno z nacionalno 
 zakonodajo.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Ta detektor ogljikovega monoksida je zasnovan tako, da opozori 
na potencialno nevarno kopičenje ogljikovega monoksida. Ni 
namenjen za odpravljanje težav z ogljikovim monoksidom ali 
za iskanje virov sproščanja ogljikovega monoksida. Družba 
Honeywell ni dolžna plačati nikakršnih preiskav ali servisnih 
storitev, za katere bi se dogovorili ali bi jih izvedli kot posledico 
sproženega alarma.

JAMSTVO
Jamčimo vam, da bo vaš novi detektor ogljikovega monoksida - 

pri normalni uporabi in delovanju – brezhibno deloval, brez 
 napak v materialu in izdelavi, za obdobje šestih let od dne 

nakupa oziroma do roka, ki je naveden na sprednji strani enote, 
kar nastopi prej.

V tem obdobju bomo na naše stroške popravili ali zamenjali  
vse dele detektorja ogljikovega monoksida, na katerih bi  
ugotovili napake bodisi v materialu bodisi v izdelavi, pod 

pogojem, da je do teh prišlo med normalno uporabo in 
delovanjem. Nismo pa dolžni popraviti ali zamenjati detektorjev, 

pri katerih so bile ugotovljene napake, ki so nastale zaradi 
poškodbe, malomarnosti, nesmotrne uporabe, ter tistih, ki so  
bili razstavljeni ali v katere je posegala nepooblaščena oseba.  
Če bi imeli kakršne koli težave z vašim detektorjem, se obrnite  

na vašega trgovca.

V spremnem pismu jasno navedite težavo, ki jo imate z vašim 
detektorje ogljikovega monoksida. To jamstvo ne vpliva na vaše 

zakonske pravice.
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Detektor je treba enkrat mesečno preizkusiti. To storite tako, da 
pritisnete gumb za izvedbo preizkusa na sprednji strani enote 
in ga zadržite pritisnjenega 5 sekund. Na ta način preizkusite 
elektrokemijsko celico, elektroniko in zvočni alarm. Če detektor 
pravilno deluje, se prižge zelena signalna lučka, ki stalno sveti, 
rdeča lučka utripa in oglasi se alarm. V primeru napake, detektor 
oddaja vidne in zvočne signale enkrat na minuto. Te signale 
je mogoče sprožiti kadarkoli s pritiskom gumba za izvedbo 
preizkusa.

ODLAGANJE

Izrabljeni detektor je treba na koncu njegove življenjske dobe 
zavreči v skladu z lokalnimi predpisi.

IZJAVA NA PODLAGI DIREKTIVE O BATERIJAH

Iz varnostnih razlogov je detektor H450EN 
zapečaten in baterije ni mogoče nadomestiti. 
Če imate po izteku življenjske dobe detektorja 
kakršne koli pomisleke glede varnega odlaganja 
same enote ali baterije, se obrnite na lokalni 
center za recikliranje odpadkov ali na telefonsko 
številko službe za pomoč uporabnikom 
Honeywell, ki je navedena v teh uporabniških 
navodilih.

Lučka 
stanja

Rdeča 
alarmna 

lučka

Brenčalo

Normalno delovanje
Če ni prisotnega ogljikovega monoksida, signalna lučka stanja utripne zeleno približno 
enkrat na minuto. 
Med normalnim delovanjem detektor izvede samodejni preizkus vsakih 5 minut.

 
Zelena

1 utrip zelene 
signalne lučke 

na minuto

Alarmno stanje
Ko detektor zazna prisotnost ogljikovega monoksida, sproži neprekinjeni alarmni 
signal. Rdeča alarmna lučka utripa in brenčalo odda približno 5 kratkih zvočnih 
signalov na sekundo.

5 kratkih 
zvočnih 

signalov na 
sekundo

Ko je detektor v alarmnem stanju 30 minut, se enkrat na minuto oglasi polni alarmni 
signal.

5 kratkih 
zvočnih 

signalov na 
sekundo v 

minuti

Alarmni signal
Alarmni signal detektorja ogljikovega monoksida je mogoče razlikovati od alarmnega 
signala detektorja dima po tem, da prvi oddaja signal C.O. v Morsejevi kodi (približno 
5 kratkih zvočnih signalov na sekundo).
Funkcija utišanja
Če je potrebno, je mogoče zvočni alarm utišati za 5 minut. To storite tako, da pritisnete 
gumb z oznako ‘Test’. Rdeča alarmna lučka še naprej utripa 5-krat na sekundo.

5 utripov na 
sekundo

Če je ogljikov monoksid po 5-minutnem utišanju zvočnega alarma še vedno prisoten, 
se zvočni alarm znova oglasi.

OPOMBA: funkcija utišanja pri ravneh ogljikovega monoksida, ki presegajo 350 ppm, 
ne deluje. Pri ravneh pod 350 ppm je mogoče funkcijo utišanja izkoristiti le enkrat, to 
pomeni, da je zvočni alarm mogoče utišati le za čas 5 minut.

5 kratkih 
zvočnih 

signalov na 
sekundo

Vrnitev na normalno delovanje
Ko se ogljikov monoksid razprši, alarmni signal preneha. Signalna lučka stanja znova 
utripa zeleno približno enkrat vsako minuto.  

Zelena

1 utrip zelene 
signalne lučke 

na minuto

Opozorilo o napaki
Če aparat zazna napako, brenčalo sproži 2 kratka zvočna signala vsako minuto. V 
tem primeru je treba detektor zamenjati.

Rumena

2 kratka 
zvočna signala 

na minuto in 
utripanje 
rumene  

signalne lučke
Opozorilo o napaki baterije/izrabi baterije
Brenčalo sproži 1 kratek zvočni signal vsako minuto.

OPOMBA: ob normalni uporabi, baterije trajajo največ 7 let. V primeru napake na 
bateriji ali dolgotrajnega alarmnega stanja detektorja je življenjska doba baterije krajša. 
V primeru opozorila o napaki baterije se posvetujte z vašim trgovcem.

Rumena

1 kratek 
zvočni signal 
na sekundo 
in utripanje 

rumene  
signalne lučke

IZJAVA O SKLADNOSTI
Ta izdelek je skladen z evropskima direktivama 
o nizki napetosti 2006/95/ES in elektromagnetni 
združljivosti 2004/108/ES. Polna izjava o 
skladnosti proizvajalca je na voljo na naslednji 
spletni strani:

www.honeywellanalytics.com
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Za podrobnejše informacije si  
oglejte spletno stran 
www.honeywellanalytics.com

Kontaktirajte nas:

Evropa, Bližnji vzhod, Afrika, Indija 
Life Safety Distribution AG 
Javastrasse 2 
8604 Hegnau 
Switzerland 
Tel: +41(0)44 943 4300 
Faks: +41 (0)44 943 4398 
gasdetection@honeywell.com
www.honeywell.com
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Opomba: Prizadevali smo si, da bi bili podatki iz te objave kolikor mogoče točni, vendar pa ne 
prevzemamo nikakršne odgovornosti za morebitne napake ali pomanjkljivosti. Tako podatki kot 
zakonodaja se lahko spremenijo, zato vam toplo priporočamo, da si natisnete nedavno izdane 
predpise, standarde in smernice. Ta objava ni namenjena kot osnova za sklepanje pogodb.       

Uvoz in distribucija: Tersus d.o.o., Švarova ulica 4, 1000 Ljubljana 

T: 01-2573-256, 031-235-200, 051-655-500     

www.tersus.si


