
1. Bun venit

Vă mulţumim pentru achiziţia acestei detector de monoxid de carbon (CO).

Simbolurile de mai sus înseamnă că alarma poate fi folosită în locuri de uz 
casnic (inclusiv case de vacanţă statice de tip caravană), caravane, caravane 
cu motor şi bărci. 

Acest manual conţine informaţii importante privitoare la siguranţă despre 
instalarea şi operarea detector. Citiţi cu atenţie manualul şi păstraţi-l într-un 
loc sigur, pentru consultări viitoare.

Honeywell oferă trei versiuni de detectoare CO pe bază de baterii, cu interfeţe de 
utilizator şi durate de viaţă diferite:

Modelul de bază XC70 utilizează indicatoare luminoase pentru a semnala vizual 
starea unităţii şi vine cu 7 ani durată de viaţă şi garanţie

XC100 şi XC100D afişează mesaje mari în cazul mei alarme şi vin cu 10 ani durată 
de viaţă şi garanţie. 

XC100D are un ecran LCD, pentru a oferi mai multe informaţii despre creşterea 
nivelelor de monoxid de carbon şi nivelele de vârf de monoxid de carbon 
înregistrate.

În plus, toate alarmele prezintă o alarmă sonoră şi un buton TEST/ANULARE.

Toate detectoare Honeywell din X-Series pot fi interconectate wireless cu ajutorul 
unui modul opţional ce se poate ataşa. Astfel, dacă una dintre detector de 
monoxid de carbon sau de foc din X-Series declanşează o detector, toate unităţile 
interconectate vor porni, de asemenea, o alarmă sonoră. Acest lucru este foarte 
util dacă locuiţi într-o locuinţă mare sau cu mai multe etaje. În acest manual sunt 
incluse şi unele informaţii despre modulul wireless, pentru referinţă.

2. Descriere 3. Despre monoxidul de carbon (CO)

Instrucţiuni de instalare 
şi operare

Detectoare CO cu baterie din X-Series
XC70
XC100
XC100D

Atenţie!

Instalarea unei detector de monoxid de carbon nu trebuie să 
înlocuiască instalarea, utilizarea şi întreţinerea corespunzătoare a 
unor aparate de ardere a combustibilului, precum şi a unor sisteme de 
ventilare şi de evacuare corespunzătoare.

Această detector de monoxid de carbon este proiectată pentru a  
proteja persoanele de efectele grave ale expunerii la monoxidul de  
carbon. Nu va proteja complet unele persoane care au anumite  
probleme medicale. Dacă nu sunteţi sigur, consultaţi un medic  
practician.

Expunerea îndelungată la nivele scăzute (>10 ppm) de dioxid de 
carbon poate avea efecte cronice. Dacă nu sunteţi sigur, consultaţi un 
medic practician.

4. Operarea Detector de monoxid de carbon - continuare

4. Operarea Detector CO

Funcţionare normală
Lumina verde ALIMENTARE va lumina o dată pe minut pentru a indica starea de 
funcţionare a detector. Ecranul alarmei XC100D va fi gol.

Alarmă
Dacă se detectează o condiţie periculoasă cu privire la monoxidul de carbon, lumina/
mesajul roşu ALARMĂ va lumina, iar alarma sonoră va suna continuu. XC100D va 
afişa nivelul curent de monoxid de carbon şi un simbol în formă de craniu.

Dacă aparatul este în modul ALARMĂ, iar gazul este evacuat, aparatul va trece 
în modul Memorie alarme. Apăsaţi butonul TEST/ANULARE pentru a reveni la 
modul normal de operare.

Dacă aparatul este în modul ALARMĂ, rămâneţi calm şi efectuaţi 
următoarele acţiuni în ordinea indicată:

• Deschideţi toate uşile şi ferestrele pentru a spori nivelul de ventilare 

• Încetaţi folosirea tuturor aparatelor cu ardere de combustibil şi opriţi-le  
 dacă este posibil

•  Dacă alarma continuă, evacuaţi locuinţa. Lăsaţi uşile şi ferestrele 
deschise şi reintraţi în clădire numai după ce a încetat alarma

• Obţineţi ajutor medical pentru persoanele care suferă de efectele  
 intoxicării cu monoxid de carbon, cum ar fi durere de cap sau greaţă  
 şi indicaţi faptul că se poate să fi fost inhalat monoxid de carbon

•  Apelaţi telefonic compania furnizoare de gaz sau alte tipuri de 
combustibil la numărul de urgenţă, astfel încât sursa emisiilor de 
monoxid de carbon să poată fi identificată şi corectată

•  Nu utilizaţi aparate cu ardere de combustibil din nou până când nu 
au fost verificate şi certificate pentru utilizare de către o persoană 
competentă, conform normelor în vigoare

Observaţie: Se poate să existe o altă sursă de emisii de monoxid de carbon în 
afara aparatelor cu ardere de combustibil, de exemplu o cantitate mare de 
fum de ţigară, poluare de oraş sau emisii de la un foc înăbuşit.
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Detector de monoxid de carbon se va activa dacă a fost detectat un anumit 
nivel de concentrare pentru o anumită perioadă de timp, după cum este descris 
mai jos:

50 ppm: Alarmă între 60 şi 90 de minute

100 ppm: Alarmă între 10 şi 40 de minute

300 ppm: Alarmă în mai puţin de 3 minute

Detector de monoxid de carbon este configurată în concordanţă cu standardele 
europene în vigoare pentru detectoare determinate de concentraţie şi de 
durata cât este prezentă. Astfel, detector se activează când s-a creat un nivel 
periculos de monoxid de carbon şi sunt necesare acţiuni imediate şi sunt 
evitate alarmele false pe baza unor nivele temporare scăzute de monoxid de 
carbon (de exemplu de la fumul de ţigară).
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4. Operarea Detector de monoxid de carbon - continuare

Dacă aparatul este în modul ALARMĂ, alarma sonoră poate fi oprită timp 
de 5 minute apăsând butonul TEST/ANULARE (lumina roşie va continua să 
lumineze, iar XC100D va indica simbolul de sunet oprit). Dacă după 5 minute 
va exista în continuare un nivel periculos de gaz, alarma sonoră se va declanşa 
din nou.

Observaţie: Funcţia ANULARE funcţionează numai dacă nivelul de gaz detectat 
este mai mic de 350 ppm şi poate fi acţionată numai o dată

Memorie alarme
Monoxidul de carbon nu lasă urme detectabile, deci dacă o alarmă se 
declanşează cât timp sunteţi plecat, datorită funcţiei de memorie, lumina roşie 
va clipi până când este apăsat butonul sau altfel, timp de 7 zile.

XC100D va indica, de asemenea, nivelul maxim de concentrare înregistrat timp 
de 10 secunde după apăsarea butonului.

Înregistrarea evenimentelor
Detectoare de monoxid de carbon de la Honeywell înregistrează un istoric al 
evenimentelor, ce poate fi descărcat de către tehnicieni. Astfel, puteţi obţine 
o analiză mai amănunţită a evenimentelor legate de monoxidul de carbon, 
cum ar fi informaţii detaliate despre concentrarea de monoxid de carbon din 
ultimele 7 zile, precum şi nivelele maxime săptămânale pe toată durata de 
operare. Sunt înregistrate datele evenimentelor care au declanşat alarma. 

Status Avertismente luminoase şi semnale sonore Ecran 
(XC100D)

Semnificaţie

Alarmă  
(roşu)

Alimentare 
(verde)

Defecţiune  
(galben)

Ventilare
(albastru)

Semnal 
sonor

OPERARE  
NORMALĂ

Funcţionare normală
Nu există gaz prezent

1 pâlpâire la fiecare minut

ALARMĂ

* 75%
50%
25% PPM

Concentraţia curentă de monoxid 
de carbon

Condiţie periculoasă de monoxid  
de carbon detectată

4 semnale sonore şi 4 pâlpâiri continue
După 60 de minute, modelul este repetat la fiecare 30 de secunde

ALARMĂ CO sau  
DE INCENDIU DE LA 

DISTANŢĂ***

75%
50%
25% PPM

Situaţie periculoasă referitoare la 
monoxidul de carbon detectată de altă 

detector CO interconectată
ALARMĂ CO: 4 semnale sonore continue

ALARMĂ de incendiu: 3 semnale sonore continue 75%
50%
25% PPM

Incendiu detectat de o detector  
de incendiu interconectată

MEMORIE ALARME PPM

Situaţie periculoasă referitoare la 
monoxidul de carbon detectată în lipsa 

utilizatorului.
În prezent nu există un nivel  

de monoxid de carbon periculos

1 semnal sonor şi o pâlpâire o dată pe minut

AVERTISMENT ÎNAINTE 
DE ALARMĂ**

*
75%
50%
25% PPM

Concentraţia şi procentajul curent de 
monoxid de carbon sunt la nivelul 

unei alarme totale

Se generează o situaţie periculoasă cu 
privire la monoxidul de carbon.

O alarmă de monoxid de carbon completă 
se va declanşa mai târziu, dacă nivelul de 

monoxid de carbon nu va descreşte

1 (2 sau 3) semnale sonore şi pâlpâiri la fiecare 30 de secunde, crescătoare dacă monoxidul de carbon este încă prezent

DEFECŢIUNE

*
PPM

Aparatul a ajuns la sfârşitul perioadei  
de viaţă şi trebuie înlocuit

1 semnal sonor şi o pâlpâire o dată pe minut

DEFECŢIUNE***

*
PPM

75%
50%
25% PPM

Modulul wireless nu funcţionează corect. 
Consultaţi manualul modulului wireless 

pentru mai multe detalii

3 semnale sonore şi pâlpâiri o dată pe minut
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Indicatori separaţi pentru  
fiecare stare a aparatului
• Alarmă
• Alimentare
• Defecţiune
•  Ventilare (avertisment  

înainte de alarmă)

 Butonul TEST/ANULARE
• Anulare defecţiune
• Anulare alarmă
•  Test cu un nivel de 

sunet redus

Conductă de 
intrare a gazului

Sonerie cu sunet 
puternic

XC70 Toate modelele de detectoare au patru lumini de indicare a stării, o alarmă sonoră 
şi un buton TEST/ANULARE.

Lumina verde ALIMENTARE indică faptul că aparatul este activat şi funcţionează 
normal.

Lumina roşie ALARMĂ indică detectarea unei situaţii periculoase cu privire la 
monoxidul de carbon.

Lumina albastră VENTILARE oferă o indicaţie timpurie despre o situaţie 
periculoasă cu privire la monoxidul de carbon.

Lumina galbenă DEFECŢIUNE indică faptul că aparatul nu funcţionează corect. 

Butonul TEST/ANULARE este utilizat pentru a testa aparatul sau pentru a opri o 
alarmă sau un semnal de defecţiune.

Ventilare - Avertisment înainte de alarmă
Nivelele periculoase de monoxid de carbon pot fi provocate de aparate defecte, 
care încep să producă din ce în ce mai mult monoxid de carbon în timp. 
Avertismentele înainte de alarmă oferă din timp un avertisment cu privire 
la aceste situaţii, chiar dacă nu a fost atins un nivel de alarmă. Dacă aceste 
avertismente apar des, este recomandat să apelaţi un tehnician pentru investigaţii 
mai amănunţite. Avertismentul înainte de alarmă va începe să ofere indicaţii 
la atingerea unui nivel de 25% din nivelul de alarmă (timp şi concentrare). De 
exemplu, dacă există un nivel de 50 ppm de monoxid de carbon, avertismentul 
înainte de alarmă va porni după 15-23 de minute, în loc de 60-90 de minute când 
va porni alarma.

Implicit, această funcţie este dezactivată şi nu este necesară pentru a vă proteja 
de nivelele periculoase de monoxid de carbon. Secţiunea despre instalare vă 
oferă detalii cu privire la activarea sa. Avertismentul înainte de alarmă are 
intenţia de a ajuta utilizatorul final cunoscător să obţină o informaţie timpurie cu 
privire la aparatele ce nu funcţionează corespunzător. 

Dacă funcţia Avertisment înainte de alarmă este activată şi este detectat 
monoxid de carbon, lumina albastră de ventilare va clipi cu un semnal sonor scurt 
de un număr de 1,2 sau 3 ori la fiecare 30 de secunde, atunci când 25%, 50% şi 
respectiv 75% din nivelul de alarmă a fost atins. XC100D va indica, de asemenea, 
şi procentajul din nivelul de alarmă, precum şi concentrarea de monoxid de 
carbon. Alarma sonoră poate fi oprită apăsând butonul TEST/ANULARE (XC100D 
va afişa simbolul de sunet oprit).

Defecţiune – sfârşitul duratei de viaţă a aparatului
Dacă aparatul este în modul DEFECŢIUNE, lumina GALBENĂ va pâlpâi din 
minut în minut, cu un scurt semnal sonor. Detector de monoxid de carbon nu 
mai trebuie utilizată şi va trebui înlocuită. (Singura excepţie o reprezintă un 
modul wireless defect, caz semnalat printr-un semnal sonor triplu. În acest 
caz, consultaţi manualul modulului wireless pentru detalii suplimentare). 
Semnalele sonore pot fi oprite timp de 24 de ore apăsând butonul TEST/
ANULARE . Perioada de 24 de ore poate fi repornită apăsând de două ori 
butonul TEST/ANULARE (XC100D va afişa simbolul de sunet oprit).

Observaţie: Semnalul de defecţiune este provocat de o baterie de nivel scăzut, 
de o defecţiune electronică sau de sfârşitul duratei de viaţă a senzorului de 
monoxid de carbon. Semnalul de sfârşit al duratei de viaţă provine de la un 
temporizator încorporat şi are o durată de viaţă de 10 ani (la modelele XC100 şi 
XC100D) sau 7 ani (la modelul XC70) după activare. 

De asemenea, pe lateralul aparatului este imprimată data finală de înlocuire, 
pentru a da posibilitatea unei înlocuiri în avans, înainte de declanşarea 
semnalului de sfârşit al duratei de viaţă. Această dată include şi o durată de 
6 luni de nefolosire, mai exact aceasta este data maximă la care aparatul 
trebuie înlocuit. Este posibil ca un semnal de sfârşit al duratei de viaţă să se 
declanşeze anterior.

XC100/XC100D

Ecran (numai modelul XC100D)

Indicatori separaţi pentru  
fiecare stare a aparatului
• Alimentare
• Defecţiune
•  Ventilare (avertisment  

înainte de alarmă)
Conductă de 
intrare a gazului

Sonerie cu sunet puternic

Mesaj pentru o acţiune 
ieşită din comun:
•  Apare numai  

în alarmă  
(„Text ascuns”)

Butonul TEST/ANULARE
• Anulare defecţiune
• Anulare alarmă
•  Test cu un nivel sonor 

redus

XC70 XC100 XC100D

Monoxidul de carbon (CO) este un gaz invizibil, inodor şi foarte toxic. Este produs 
prin arderea incompletă a unor combustibili ca lemnul, cărbunele, uleiul încins, 
parafina, petrolul, gazul natural, propanul, butanul etc. şi de către fumul de 
ţigară. Un nivel periculos de monoxid de carbon se poate atinge dacă un aparat 
este stricat sau prost întreţinut, dacă un canal este blocat sau dacă o cameră nu 
este ventilată corespunzător.

Efectul de otrăvire a respiraţiei de la monoxidul de carbon depinde de 
concentraţie (descrisă în părţi la un milion - ppm) şi de durata expunerii. 

Concentraţie Semne şi simptome
~100 ppm O uşoară durere de cap, înroşire a pielii  

(expunere nedefinită)
200 – 300 ppm Durere de cap (expunere de 5 – 6 ore)
400 – 600 ppm Durere de cap extremă, slăbiciune, ameţeală, 

greaţă, stări de vomă (expunere de 4 – 5 ore)
1100 – 1500 ppm Respiraţie şi puls sporite, sincopă (leşin), comă, 

convulsii (expunere de 4 – 5 ore)
5000 – 10000 ppm Puls slab, respiraţie redusă/insuficienţă 

respiratorie, moarte (expunere de 1 – 2 minute)

Sursa: Compendiul de pericole chimice al agenţiei de protecţie a sănătăţii,  
Monoxidul de carbon, versiunea 3, 2011

75%
50%
25% PPM

Alarmă sau defecţiune cu sunet oprit Înlocuire aparat

Alarmă de incendiu 
la distanţă

Alarmă la distanţă declanşată  
de un alt aparat

Concentraţia de monoxid de carbon în PPM
Numărul de unităţi într-o reţea wireless 
(în timpul configurării cu modulul 
wireless XW100)

Alarmă de monoxid 
de carbon completă
Nivele de avertisment 
CO înainte de alarmă

Contactaţi-ne

*dacă nu este oprită prin apăsarea butonului TEST/ANULARE 
**numai dacă este activată la prima pornire  
***se aplică numai dacă este instalat un modul ataşabil de interconectare wireless



A fost detectat 
gaz 

Monoxid de carbon

Tehnologie 
pe bază de 
senzori 

Celulă (pilă) electrochimică
XC70: Ecosure 
XC100, XC100D: EcosureX

Aprobări ale 
terţelor părţi

EN50291-1:2010
EN50291-2:2010
BSI Kite notat KM 565387

Alte standarde RoHS, REACH
Autotestare La fiecare 60 de minute
Durată de viaţă 
şi garanţie

XC70: 7 ani
XC100, XC100D: 10 ani

Temperatură de la -10 °C la +45 °C
Umiditate 25 - 95% RH (fără condensare)
Clasă IP IP44
Sursă de 
alimentare

Baterie cu litiu cu durată lungă de viaţă, 3 V, sigilată pe 
durata de viaţă a produsului (nu necesită înlocuire)

Indicatori  
vizuali

Alimentare: LED verde 
alarmă: LED roşu – mesaj mare 
Defecţiune: LED galben 
Ventilare: LED albastru

Sunet >90 dB @ 1 m

Conţinut:

• Detector de monoxid de carbon
• Placă de montaj pe perete
• Şurub de fixare
• Instrucţiuni (acest document)

Avertizare: Detector trebuie conectată la placa de montaj pe perete 
pentru a putea fi pornită.

Detector poate fi poziţionată fără montare (de ex. plasată pe un raft sau pe o 
masă) sau fixată de un perete sau de tavan. Există două variante pentru montarea 
pe un perete: fie agăţată de şurubul furnizat, fie fixată permanent cu ajutorul 
unor dibluri şi şuruburi de perete (nu sunt incluse).

După ce aţi citit cu atenţie toate instrucţiunile, dacă detector nu funcţionează, 
contactaţi cel mai apropiat serviciu de relaţii cu clienţii, afişat în secţiunea 
„Contactaţi-ne”. Experţii serviciului de relaţii cu clienţii pot rezolva rapid 
problema. În caz contrar, luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră local.

Dacă produsul trebuie returnat pentru reparaţii sau înlocuire, introduceţi-l într-o 
cutie căptuşită, însoţit de o scrisoare în care să descrieţi defecţiunea, cu taxele 
poştale achitate. Pentru dispozitivele pe bază de baterii, asiguraţi-vă că detector 
a fost oprită.

Trebuie să prezentaţi o dovadă a achiziţiei pentru a putea solicita reparaţii în 
cadrul garanţiei.

15. Depanarea şi asistenţa tehnică

10. Instalarea - Montarea detector

7. Specificaţie

9. Instalarea - Locuri nerecomandate pentru amplasarea detector

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

În mod ideal, în fiecare cameră ce deţine un aparat cu ardere de combustibil, 
trebuie amplasată o detector. Se recomandă insistent să amplasaţi detectoare şi 
în dormitoare, precum şi în camerele în care petreceţi mult timp.

Dacă detector este amplasată în aceeaşi cameră cu aparatul cu ardere de 
combustibil:

•  Trebuie amplasată aproape de tavan, la o înălţime mai mare decât cea a 
ferestrelor sau a uşilor

•  O detector montată pe tavan trebuie amplasată la cel puţin 300 mm de 
orice perete, iar o detector montată pe perete trebuie amplasată la cel puţin 
150 mm de tavan. Observaţie: Asiguraţi-vă că puteţi accesa umărul de blocare 
de siguranţă.

• Detector trebuie să aibă o distanţă orizontală de la 1 la 3 m faţă de cel mai 
apropiat colţ al potenţialei surse

Dacă detector este situată într-o cameră care nu deţine un aparat cu ardere de 
combustibil, trebuie amplasată aproape de zona unde respiră persoanele din 
interior.

În cazul locaţiilor precum garsoniere, rulote sau bărci unde există un singur spaţiu 
de locuit şi de dormit, aparatul trebuie poziţionat cât mai departe posibil de 
instrumentele de gătit mâncare, dar aproape de locul de dormit.

Avertizare

Aparatul trebuie instalat de o persoană experimentată.

8. Instalarea - Locul unde trebuie amplasată detector

La cel puţin 30 cm Detector de CO

de la 1 m la 3 m

La cel puţin 15 cm
Detector de CO

Detector nu trebuie instalată:

•  În locaţii externe unde temperatura poate scădea sub -10 °C sau poate 
depăşi 45 °C

• Într-un spaţiu închis, unde poate fi obstrucţionat

•  Exact deasupra unei chiuvete sau în imediata vecinătate a unui aparat de 
gătit

• Lângă o uşă, o fereastră, un ventilator sau o gură de aerisire

• Acolo unde praful poate bloca senzorul

• Într-o locaţie umedă

Pentru o montare rapidă pe perete:

1. Plasaţi placa de montaj pe perete acolo unde doriţi să montaţi detector
2. Cu ajutorul unui creion, marcaţi locaţia găurii centrale
3. Introduceţi cuiul (furnizat) în locaţia marcată

Pentru o montare sigură pe perete sau pe tavan:

1. Plasaţi placa de montaj pe perete acolo unde doriţi să montaţi detector
2. Cu ajutorul unui creion, marcaţi locaţia celor două găuri pentru şuruburi
3. Daţi găuri de diametru 5 mm şi introduceţi dibluri corespunzătoare
4. Înşurubaţi placa de montaj pe perete sau tavan

12. Activaţi funcţia Avertisment înainte de alarmă

Pentru a activa funcţia Avertisment înainte de alarmă, care oferă indicaţii din 
timp despre situaţii periculoase cu privire la monoxidul de carbon, apăsaţi 
butonul TEST/ANULARE de cinci ori în primele 30 de secunde de la activarea 
detector. Becul de alimentare va pâlpâi de fiecare dată când este apăsat 
butonul TEST/ANULARE. Dacă activarea a reuşit, becul albastru VENTILARE va 
pâlpâi de cinci ori, sincronizat cu scurte semnale sonore.

Becuri Sunet Ecran* Semnificaţie
Alarmă (roşu)
Alimentare (verde)
Defecţiune 
(galben)
Ventilare (albastru)

Funcţia 
Avertisment 
înainte de alarmă 
a fost activată

de 5 ori în 4 secunde
Gol

Dacă activarea nu a reuşit, dezactivaţi detector şi încercaţi din nou.

Pentru a dezactiva funcţia Avertisment înainte de alarmă în orice moment, 
dezactivaţi detector, apoi activaţi-o din nou fără a apăsa butonul TEST/
ANULARE . Pentru a verifica dacă funcţia Avertisment înainte de alarmă este 
activată, apăsaţi scurt butonul TEST/ANULARE. Dacă funcţia Avertisment 
înainte de alarmă este activată, indicatorul luminos verde ALIMENTARE 
şi cel albastru VENTILARE vor pâlpâi o dată în acelaşi timp. Dacă funcţia 
Avertisment înainte de alarmă nu este activată, numai indicatorul luminos 
verde ALIMENTARE va pâlpâi.

13. Dezactivarea detector

Detector se poate dezactiva prin scoaterea de pe placa de montaj de pe perete. 
Utilizaţi un instrument corespunzător, cum ar fi o şurubelniţă micuţă, pentru a 
apăsa pe umărul de protecţie situat în partea din dreapta sus a detector, apoi 
glisaţi detector către stânga pentru a o scoate de pe placa de montaj de pe perete.

11. Prima pornire

Observaţie: Funcţia opţională Avertisment înainte de alarmă poate fi activată 
numai în primele 30 de secunde de la activare.

Detector este activată inserând-o la loc în placa de montaj pe perete.

Avertizare: Chiar dacă detector este amplasată fără montare, trebuie 
să îi ataşaţi placa de montaj pe perete.

1.  Fixaţi detector pe placa de montaj pe perete la aproximativ 10 mm în 
stânga faţă de centru

2. Apăsaţi detector ferm pe placa de montaj şi glisaţi-o către dreapta
3. Umărul de protecţie va face clic la fixare
4.  Toate indicatoarele luminoase vor pâlpâi consecutiv, iar semnalul sonor se 

va auzi, pentru a indica activarea detector.
5.  Indicatorul luminos verde va pâlpâi o dată pe minut, indicând că detector 

funcţionează
6. Testaţi detector urmând procedura pentru Testarea lunară.

Detector de monoxid de carbon este atestată de standardul european EN 50291-1 
„Aparate electrice pentru detecţia monoxidului de carbon în locaţii de uz casnic” 
şi de EN50291-2 „Aparate electrice pentru operare continuă într-o instalaţie 
fixă în vehicule de agrement şi locaţii asemănătoare, inclusiv ambarcaţiuni 
de agrement”. Este conformă cu directivele Directiva de voltaj scăzut (LVD) şi 
Directiva de restricţie a substanţelor periculoase (RoHS).

16. Sfârşitul perioadei de viaţă

Această detector de monoxid de carbon este proiectată pentru a vă avertiza 
cu privire la acumularea periculoasă de gaz monoxid de carbon. Nu este 
proiectată pentru a remedia probleme cu privire la monoxidul de carbon sau 
pentru a localiza o anumită sursă de provenienţă a acestuia. Honeywell nu va 
fi răspunzătoare pentru plata vreunei investigaţii sau a unui apel de service 
despre monoxidul de carbon iniţiate sau programate ca urmare a unei alarme.

17. Renunţarea
14. Conformitate

Honeywell vă oferă pentru detector de monoxid de carbon o garanţie de 
7 ani (modelul XC70) sau de 10 ani (modelele XC100 şi XC100D) fie de la data 
achiziţiei de către utilizatorul final, fie până la data de expirare de pe partea 
laterală a aparatului, conform cu specificaţiile descrise în acest manual cu 
instrucţiuni.

Vom repara sau înlocui, la alegere, cu acelaşi produs sau cu unul similar, orice 
parte din detector de monoxid de carbon descoperită a fi defectă fie din punct 
de vedere al materialului, fie al fabricaţiei, în perioada de garanţie.

Nu vom fi obligaţi să reparăm sau să înlocuim unităţi care se dovedesc a fi 
defecte în orice mod din cauza utilizării nerezonabile, neglijenţei, depozitării 
necorespunzătoare, utilizării sau întreţinerii neconforme cu manualul de 
utilizare sau dacă produsul a fost modificat sau demontat.

Această garanţie înlocuieşte şi exclude toate garanţiile prevăzute de lege, iar 
în măsura în care legea permite acest lucru, răspunderea noastră în cadrul 
garanţiei se limitează la preţul produsului.

Nu suntem în niciun caz răspunzători pentru (a) orice pierderi directe, indirecte, 
incidentale sau de consecinţă; (b) orice pierderi survenite în urma întreruperii 
activităţii comerciale; (c) pierderi de profituri; (d) pierderi de venituri; (e) 
pierderea utilizării oricăror proprietăţi sau a capitalului; (f) pierderea unor 
economii anticipate sau pierderi de date.

18. Garanţia

6. Testarea detector4. Operarea Detector de monoxid de carbon - continuare

Modul de monitorizare de nivel scăzut
În mod normal, detector de monoxid de carbon semnalează numai o stare de 
Alarmă după apariţia unei concentraţii de gaz mai mari de 43 ppm pentru o 
anumită perioadă de timp. Poate fi setată temporar în modul de monitorizare 
de nivel scăzut, pentru a putea fi utilizată ca dispozitiv de măsurare. După 
activarea acestui mod, detector va semnala imediat prezenţa unui nivel de 
monoxid de carbon mai ridicat de 10 ppm. 

Pentru a activa modul de monitorizare de nivel scăzut, menţineţi apăsat 
butonul de test timp de 18 secunde. (În tot acest timp, testele de volum redus 
şi de volum ridicat vor fi active). După 18 secunde veţi observa un indicator 
luminos verde şi unul albastru care pâlpâie şi un scurt semnal sonor. În acel 
moment puteţi elibera butonul. Modul de monitorizare de nivel scăzut este 
acum activ timp de 60 de minute, fapt indicat de pâlpâirea indicatorului 
luminos verde la fiecare 4 secunde.

Concentraţiile de monoxid de carbon mai mari de 10 ppm vor fi indicate de un 
indicator luminos albastru de ventilare. XC100D va afişa, de asemenea, nivelul 
concentraţiei de monoxid de carbon.

Modul de monitorizare de nivel scăzut va lua sfârşit automat după 60 de 
minute sau apăsând în orice moment butonul.

Nivele de 
alarmă

PPM Alarmă 
completă

Avertis-
ment 
înainte de 
alarmă

Modul de 
monitorizare 
de nivel scăzut

≥10 - -

Imediat
≥43 ~75 minute ~19 minute
≥100 ~25 minute ~6 minute
≥300 ~90 secunde ~23 secunde

Dimensiuni 100 mm x 72 mm x 36 mm
Greutate 133 g
Instalarea Poziţionare fără montare, montare pe perete, tavan

Când durata de viaţă a unităţii s-a încheiat, eliminaţi-o în 
conformitate cu reglementările locale. Produsul este clasificat drept 
deşeu electronic şi trebuie eliminat separat de deşeul menajer.

Vedere de ansamblu asupra modului Test/Măsurare:
Apăsaţi 
butonul 
timp de

1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s 9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 s 15 s 16 s 17 s peste 18 s

Modul 
aparatului

Indicator luminos 
verde + semnal 

sonor
Indicator luminos 
galben + semnal 

sonor
Indicator luminos 

albastru + 
semnal sonor

Model cu volum redus al alarmei Pauză Model cu volum ridicat al alarmei Pauză Indicaţie de pornire a 
modului de monitorizare 

de nivel scăzut:
Indicator luminos verde +
Indicator luminos albastru 

+ semnal sonor

Efectuat chiar dacă butonul este eliberat Va reveni la modul Normal imediat după eliberarea butonului Butonul poate fi eliberat

Gaura centrală pentru agăţare pentru 
o montare pe perete temporară

Comutator PORNIT/OPRIT discret, se activează 
când este montat pe suportul de perete

Găuri de şurub pentru montarea pe perete

Detector de CO

Detector de monoxid de carbon nu necesită o altfel de întreţinere în afară de 
curăţarea ocazională a cutiei de la exterior cu un material curat. Asiguraţi-vă că 
găurile de pe partea frontală a aparatului nu sunt blocate cu praf. Unele substanţe 
comune de manej pot afecta sensibilitatea detector de monoxid de carbon. Nu 
folosiţi substanţe de curăţare, lacuri, parfumuri sau spray-uri aerosol asupra sau 
în vecinătatea detector. Evitaţi folosirea acetonei, a vopselei cu modele sau a unui 
adeziv cu model în vecinătatea detector.

5. Măsuri de precauţie în timpul utilizării

Indicatoare luminoase Semnal 
sonor

Ecran* Semnificaţie

Alarmă (roşu)
Alimentare (verde)
Defecţiune 
(galben)
Ventilare (albastru)

75%
50%
25% PPM

Toate semnalele 
luminoase 
şi sonore 
funcţionează

Fiecare indicator luminos pâlpâie 
secvenţial şi se emite câte un semnal 
sonor

Toate 
pictogramele 
sunt afişate

*disponibil numai la modelul XC100D

Indicatoare luminoase Semnal 
sonor

Ecran* Semnificaţie

/

/

Alarmă (roşu)
Alimentare (verde)
Defecţiune (galben)
Ventilare (albastru)

PPM

Indicatorul 
luminos verde 
pâlpâie = Mod 
de monitorizare 
de nivel scăzut.
Indicatorul 
luminos albastru 
de ventilare 
pâlpâie = s-a 
detectat monoxid 
de carbon

Indicatorul luminos verde/albastru 
pâlpâie la fiecare 4 secunde. 
Un semnal sonor scurt când nivelul de 
monoxid de carbon depăşeşte valoarea 
de 10 ppm

Concentraţia 
curentă de 
monoxid de 
carbon

*disponibil numai la modelul XC100D

Autotestare automată
Detector de monoxid de carbon are o funcţie de autotestare automată pentru 
componentele electronice, care se derulează la fiecare 60 de minute.

Test lunar
Detector de monoxid de carbon trebuie testată lunar, pentru a verifica 
funcţionarea semnalelor luminoase şi sonore. 

Apăsaţi butonul de test timp de 1 secundă pentru a activa ciclul complet de 
testare, care afişează toate indicatoarele luminoase/mesajele (verde, galben, 
albastru, roşu) şi declanşează semnalul sonor la un nivel scăzut. Dacă doriţi, 
menţineţi apăsat butonul de test timp de 10 secunde, pentru a testa la nivelul 
maxim de sunet de 85dB.


