
G.TECHNICAL PARAMETER 

 
 

 
 

2. Изберете подходящо място,  обикновено се 

монтира на централния таван на помещението, 

използвайте винта, за да заковате задната плоча на 

детектора на избраното място. 

 
 

 
CO и дим 

 
3. Област на защита на детекторите за дим: когато 

височината на помещението е от 6 до 12 метра, 

площта на защита на един детектор е 80 квадратни 

метра за обща защита; височината на 

помещението е 6 метра, площта на защита ще 

бъде 60 квадратни метра. 

 
 
 

 
Захранване: 3*1.5V батерия AA 

Статичен ток: ＜20uA 

Алармен ток: ＜50mA 

Сензор: електрохимичен сензор за въглероден 

оксид и инфрачервен фотоелектричен 

сензор 

Температура: 0 ℃-50 ℃ 
Относителна влажност: 10-
95% 

Сензорът за въглероден оксид определя концентрацията: 

000-999 PPM 

Чувствителност на сензора за дим: 0,1%db/m-

9,9%db/m Индикация за аларма: Капацитет на 

батерията: аларма за изтощена батерия 

Размери: 104*39 мм 

 

 
1. Детекторът лесно може да бъде засегнат от 

резки удари и сътресения при транспортиране 

или монтаж, което води до неработоспособност. 

 
2. Това е комбиниран детектор за въглероден оксид и 

дим, който не може да открива горими газове (като 

втечнен нефтен газ, природен газ, метан и др.). 

 
3. Планова поддръжка: почистване на 

повърхността на месец, специализирана 

проверка на половин година. 

 
4. Не използвайте детергент за почистване на 

детектора, защото това ще го повреди. 

 
5. Не пръскайте никакви спрейове, като освежител за 

въздух, лак за коса и др. 

 
6. Този продукт се използва само за намаляване на 

произшествието, не може да бъде сигурен всеки 

път. Освен че използвате нашия детектор по 

правилния начин, моля, обърнете повече 

внимание на ежедневието си и укрепете 

съзнанието си за безопасност и сигурност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CO и дим 

 
 

CO и дим 
 

 
 

1. ПЪРВИ СТАРТ 
Поставете 3 броя 1,5V батерии АА в детектора, 
зумерът ще издаде звук "ди", детекторът започва 
да загрява, ще се покажат 2 минути, когато 
детекторът е в процес на стартиране. 

 

2. БУТОН 
Натиснете бутона "TEST", LCD дисплеят показва 
"CO 0ppm", а след това дим "0,00db/m", 
светодиодът мига и детекторът издава 
непрекъснат алармен сигнал. 

 

3. РЕКОРД НА ВЪРХА 
Натиснете бутона "TEST", проверете 
концентрацията на алармата, натиснете отново 
бутона "TEST" за повече от 10 секунди, за да 
почистите. 

4. СВЕТЛИННА ИНДИКАЦИЯ 
В нормален режим на готовност зелената 
светлина мига по един път на всеки 35 секунди. 

 
 

CO и дим 

 
 

CO и дим 

Ръководство за потребителя 
за комбиниран детектор за 
въглероден оксид и дим 

 
 

 
Продуктът е интелигентен комбиниран детектор за 

въглероден окис и дим, приема микропроцесорно 

управление, електрохимичният сензор за въглероден 

окис е стабилен и надежден, с ниска консумация на 

ток и малка чувствителност.Използва се предимно при 

изтичане на газ от въглероден окис и пожар, като 

гарантира личната безопасност. 

 
 

 

Високоточен електрохимичен сензор и инфрачервен 
фотоелектричен сензор 
LCD дисплей за концентрация PPM 
3*1,5V батерия AA 
Изключително дълго време в режим на 
готовност, ниска консумация на ток 
Предупреждение за слаба батерия 
Функция за памет на 
алармата Пауза на 
алармата (режим Hush) 
Звукова и светкавична аларма и светодиодна 
аларма SMT технология на производство, надеждна 
стабилност 

 
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ 

Когато капацитетът на батерията е нисък, червената 

лампичка мига веднъж на всеки 10 секунди, а на LCD 

дисплея се показва "Lb". 

 
6. АЛАРМА 

Когато устройството засече концентрация на 

въглероден оксид над 300 PPM, то ще алармира в 

3 минути, а зумерът ще издаде звук "ди" четири пъти на 

всеки 5 секунди, червената светлина ще мига и ще 

продължи алармата. моля, незабавно изключете 

клапана, отворете прозорците и вратите, след което се 

обадете на службата за спешна помощ. Ако има пожар, 

когато устройството засече концентрация на дим над 0,1 

%db/m, то ще алармира, 

синята светлина мига бързо, а зумерът продължава да 
алармира. 

 
7. ПАУЗА НА АЛАРМАТА (режим Hush) 

Заглушете детектора си, като незабавно натиснете 

бутона за тестване, когато не е спешен, причинява 

досадни аларми, Светодиодният кръг мига, за да ви 

напомни, че детекторът е заглушен. Светодиодната 

светлина мига веднъж на всеки 10 секунди, че 

алармата е преминала в безшумен режим (в 

безшумен режим, натиснете бутона, зумерът 

алармира, в същото време червеният светлинен кръг 

мига, изключвайки звука ).Алармата автоматично се 

нулира след 10 минути. 

 

a. ) Инструкции за инсталиране 
1. За максимална защита предлагаме алармата да бъде 
инсталирана на всяко ниво в многоетажен дом, 
включително във всяка спалня, коридори, завършени 
тавани и мазета или в автомобила. Поставете алармата 
в двата края на коридора на спалнята или голямата 
стая, ако коридорът или стаята са дълги повече от 30 
фута (9,1 м). Ако разполагате само с една аларма, 
уверете се, че тя е поставена в коридора извън 
основната спалня или в основната спалня. Уверете се, 
че алармата може да бъде чута 
във всички спални помещения. 

 
2. Тъй като газът въглероден оксид е по-лек от 
въздуха, изберете подходящата позиция, която е на 
височина на инсталиране от пода 0,3-1,0 m. 

 

3. Не инсталирайте детектора в близост до 
следните източници на смущения: директен 
въздушен поток от вентилационни отвори, 
вентилатори, врати, прозорци, източници на пара, 
маслени пари и др. 

 

b.) Местата, които не са подходящи за монтаж 
1. На тези места винаги има застоял дим; 
2. Местата с влажност над 95%; 
3. Местата с тежък прах, тежка водна мъгла, 

тежка маслена мъгла; 

4. Местата с висока скорост на вятъра. (＞5m/s) 

 
 

 

 
 1. Поставете батерията в шкафа за батерии, вижте 

десния положителен и отрицателен сигнал, като 
запазите захранването на батерията. 
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