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Poznámka: Tuto uživatelskou příručku spolu s dalšími informacemi 
také naleznete na webových stránkách www.fireangel.cz.



2

            ÚVOD

  
 

Gratulujeme! Udělali jste moudrou investici do 
inovativních produktů a Vašeho osobního bezpečí. 

VLASTNOSTI
• Pokročilý elektrochemický senzor navržen tak,
   aby přesně měřil nízké úrovně oxidu uhelnatého 
   (CO) a poskytoval včasné varování před 
   nebezpečnou úrovní CO v domácím prostředí.   
• Průběžná detekce oxidu uhelnatého.
• Odolnost proti falešným poplachům. 
• Hlasitý akustický alarm o síle 85 dB (ve vzdálenosti  
  1 m), pro upozornění stavu nouze.
• Test / MODE tlačítko.
• Pravidelná automatická sebekontrola funkcí 
   detektoru.
• Může být volně stojící nebo snadno instalovaný   
   na zeď.
• Přenosný, ideální pro cestování.
• Certifikace dle evropského standardu normy BS,  
   ČSN, EN 50291:2001 - Elektrická zařízení pro  
   detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách.
• 7 letá záruka.
• Multifunkční LCD displej.
• Digitální pokojový teploměr. 

     

 

 

 

 

FireAngel vyrábí některé z nejlepších a technologicky  
nejvyspělejších detektorů oxidu uhelnatého na světě. 

Digitální detektor CO-9D oxidu uhelnatého je z  
nové generace domácích produktů pro bezpečný  
život od společnosti FireAngel Limited, který 
kombinuje nejnovější technologie a inovativní  
design, je estetický, efektivní a přispívá k bezpečnosti   
vašeho domova.

FireAngel neustále zlepšuje a rozšiřuje sortiment  
svých výrobků.
Navštivte prosím www.fireangel.cz a podívejte  
se na nejnovější přírůstky z řad našeho sortimentu. 
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JAK MŮŽE OVLIVNIT 
OXID UHELNATÝ 

VAŠI RODINU

   

 
35ppm      Maximální povolená hladina pro 
                  expozici u zdravých dospělých 
                  osob po dobu 8 hodin, doporučeno 
                  asociací bezpečnosti a ochrany
                  administrace zdraví (OSHA).
 

 

 

200ppm
 

400ppm

800ppm

 

Oxid uhelnatý je nebezpečný, jedovatý plyn, který 
zabíjí stovky lidí ročně a mnoho dalších zraní. 
Často je označován jako tichý zabiják, jelikož jej 
nelze pozorovat, není cítit a nemá žádnou chuť. 
Stejně jako kyslík i CO vstupuje do těla plícemi 
během běžného procesu dýchání. S kyslíkem pak 
soupeří o místo v červených krvinkách a tím omezuje 
přívod kyslíku k srdci, mozku a dalším životně 
důležitým orgánům. Při vysokých koncentracích 
zabíjí CO během několika minut. 

• Střední expozice: Pulsující bolest hlavy, mátožnost,  
   zmatení, zrychlení tepu.

• Extrémní expozice: Bezvědomí, křeče, selhání 
   srdečních a dýchacích funkcí, smrt.

U mnoha případů dochází k hlášení informací, 
které naznačují otravu. Oběti si většinou uvědomují, 
že se necítí dobře, jsou dezorientovány a sami 
nejsou schopny budovu opustit nebo přivolat pomoc.  
Expozice během spánku je obzvláště nebezpečná, 
protože se oběť obvykle neprobudí.

Příznaky otravy CO:

• Mírná expozice: Mírná bolest hlavy, nevolnost, 
   zvracení, únava (příznaky popisované jako 
   podobné chřipce).

Váš detektor CO FireAngel zobrazuje úrovně CO 
na displeji v jednotkách ppm (částice na milión). 
Detektor monitoruje úroveň CO v ovzduší, v okolí 
senzoru. 

Mírné bolesti hlavy, únava, závratě, 
nevolnost po 2 - 3 hodinách.

Bolesti v přední části hlavy v průběhu 
1-2 hodin, ohrožení na životě po 2-3 
hodinách. 

Závratě, nevolnost a křeče do 45 minut.
Bezvědomí do 2 hodin.
Smrt během 2 - 3 hodin.

Pokud vy nebo někdo z členů vaší rodiny máte 
podezření na přítomnost CO, otevřete dveře, 
okna a odvětrejte prostory vaší domácnosti, 
vypněte spotřebiče a evakuujte prostor. 
Ohlaste tuto nebezpečnou situaci a před novým 
vstupem do zasažených prostor musí být tyto 
zkontrolovány odborným personálem včetně 
lokalizace potenciálního zdroje oxidu uhelnatého. 
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V případě, že osoby jeví příznaky otravy (bolesti 
hlavy, nevolnost, viz strana 3), je nutno přivolat 
lékařskou pomoc. 

     

UPOZORNĚNÍ: Tento detektor CO FireAngel 
není detektorem hořlavých a výbušných plynů, 
ani detektorem kouře. 

 

 

 

 

 

Obvyklé zdroje CO:
•  Plynové ohřívače vody
•  Přenosné generátory
•  Vařiče na plyn nebo tuhá paliva
•  Plynové ohřívače
•  Grily
•  Ucpané komíny
•  Krby na dřevo nebo plynové
•  Cigaretový kouř
•  Plynové spotřebiče
•  Jakákoli zařízení spalující fosilní paliva

Pro detekci hořlavých a výbušných plynů nebo 
kouře prosím instalujte příslušné typy detektorů.

Tento detektor CO nenahrazuje řádnou instalaci, 
využívání či údržbu palivo spalujících zařízení 
(včetně odpovídajícího odvětrávání a systémů 
odvodu kouře) ani vymetání komínů.  

UPOZORNĚNÍ: Podmínky související se 
zařízením spalujícími palivo se mohou změnit 
v každém okamžiku, např. kouřovod nebo komín 

se mohou náhle zablokovat nebo poškodit, zařízení 
mohou přestat správně pracovat nebo se změní 
okolnosti v rámci sousední nemovitosti, odkud se 
může dostávat oxid uhelnatý do vaší domácnosti. 
Z těchto a dalších důvodů nepoužívejte detektor 
oxidu uhelnatého pouze na občasné bázi, ani jako 
 

přenosný detektor pro zjišťování zdroje úniku zplodin
spalování ze zařízení nebo komínů. 

Nikdy: 
•  NEIGNORUJTE JAKÉKOLI VAROVÁNÍ VAŠEHO 
    DETEKTORU CO! 
•  Nespalujte uhlí v otevřeném ohništi vašeho domu,  
   karavanu, stanu nebo chaty. 
•  Neinstalujte, neupravujte nebo neprovádějte 
   servis palivo spalujících zařízení bez řádné 
   znalosti nebo odpovídající odbornosti. 
•  Nepoužívejte plynový sporák pro vytápění 
   místností. 
•  Nepoužívejte zařízení spalující petrolej nebo 
   zemní plyn v uzavřených místnostech.
•  Nenechávejte běžet benzínové motory uvnitř 
   budov nebo v uzavřených prostorách. 
•  Neignorujte bezpečnostní prvky, když taková 
   zařízení vypnou. 

Vždy: 
•  Kupujte spotřebiče schválené uznávanou zkušební 
    laboratoří.
•  Instalujte zařízení v souladu s instrukcemi výrobce. 
•  Instalaci zařízení provádějte prostřednictvím 
    kvalifikovaných servisních techniků. 
•  Nechávejte svá zařízení pravidelně kontrolovat 
    kvalifikovaným servisním technikem 
•  Nechávejte každoročně odborně vyčistit vaše 
    komíny a kouřovody. 
•  Provádějte pravidelné vizuální kontroly všech palivo 
    spalujících zařízení. 
•  Nepoužívejte grily uvnitř domu ani v přilehlé garáži.
•  Instalujte pouze detektory CO splňující požadavky 
    norem  - BS, ČSN, EN 50291:2001 
•  Mějte na paměti, jaké mohou být příznaky otravy 
    CO (viz str. 3).
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KAM INSTALOVAT
VÁŠ DETEKTOR 

   

  

 

 

 

Detektor by měl být používán pro domácí
aplikace.

DŮKLADNĚ SEZNAMTE SEBE A OSTATNÍ 
ČLENY RODINY SE ZDROJI A SYMPTOMY 
OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM, OBSLUHOU 
A POUŽITÍM VAŠEHO DETEKTORU CO. 

UPOZORNĚNÍ: Tento detektor indikuje 
přítomnost plynu oxidu uhelnatého pouze 
v okolí senzoru. Oxid uhelnatý může být také 
 přítomen v jiných oblastech. 

V které místnosti by měl být detektor 
instalován?
V ideálním případě by měl být přístroj instalován 
v každé místnosti, ve které se nachází palivo 
spalující spotřebič. Další přístroje mohou být
instalovány s cílem zajistit včasné varování osob 
v jiných místnostech. Další přístroje umístěte: 

•  Do vzdálených místností, ve kterých obyvatelé 
   tráví delší dobu (v době, kdy nespí) a ve kterých 
   by nemuseli slyšet výstražnou signalizaci detektoru  
   umístěného v jiných částech budovy.
•  Do každé ložnice a pokoje na spaní.

V případě, že se palivo spalující zařízení nachází 
ve více jak jedné místnosti a počet detektorů je 
omezen, je nutné při rozhodování vzít v úvahu 
následující body pro nejoptimálnější umístění 
detektoru: 

•  Umístěte přístroj do místnosti, do které se zbíhají  
   kouřovody nebo mohou být potenciálně nebezpečné  
   pro šíření CO v rámci dalších prostor.
•  Umístěte detektor do místnosti, kde obyvatelé 
   tráví nejvíc času. 
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•  Je-li domácností garsonka (jednopokojová 
   místnost sloužící jako obývací pokoj a zároveň 
   i jako ložnice) měl by být detektor umístěn co 
   nejdále od vaření a co nejblíže k místu, pro 
   spaní.
•  Pokud je palivo spalující spotřebič umístěn v 
   místnosti, která není běžně využívána (např. 
   v kotelně), potom by měl být detektor instalován 
   na okraji v přilehlé sousedící místnosti tak aby 
   byl varovný signál snadno slyšitelný.
   Eventuelně může být připojena k zařízení typu 
   A výstražná vzdálená siréna, umístěná v místnosti  
   s palivo spalujícím spotřebičem.  

   

 

 

 

 

 

V jaké části místnosti by měl být detektor 
instalován?
U přístrojů umístěných ve stejné místnosti jako 
palivo spalující zařízení: 
U obou typů instalací - na strop i na zeď - platí 
následující:
a) Přístroj by měl být v horizontální vzdálenosti 
    1 m až 3 m od potenciálního zdroje. 
b) Je-li místnost dělená, měl by se přístroj nacházet  
    ve stejné části jako potenciální zdroj. 
c) V místnostech s šikmými stropy by měly být 
    detektory CO instalovány do vyšší části stropního  
    prostoru. 

 Dále by mělo být dodrženo následující: 
Pokud je přístroj instalován na zeď:
a) Měl by být umístěn tak, aby byl display dobře 
    viditelný.  
b) Měl by být instalován ve výší minimálně 150 cm    
    od podlahy.  
c) Měl by být minimálně 15 cm od stropu.  

Pokud je přístroj instalován na strop: 
a) Měl by být instalován minimálně 30 cm od 
    jakékoli stěny nebo jakékoliv překážky na 
    stropě (např. konzole světla). 

Přístroje umístěné v ložnicích a místnostech 
vzdálených od palivo spalujícího zařízení by 
měly být relativně umístěny v blízkosti postelí 
v oblasti dýchání osob. 

Kam neumisťovat detektor? 
Přístroj by neměl být instalován:  
•  V uzavřeném prostoru (např. otevřené skříně, 
   regály nebo za závěsy, záclony). 
•  Tam, kde je možné zařízení zastavět překážkou 
   (např. nábytkem). 
•  Přímo nad dřez. 
•  Vedle dveří nebo oken. 
•  V blízkosti ventilátoru. 
•  V blízkosti větracích otvorů, odvzdušňovacích 
   ventilů nebo jiného obdobného ventilačního 
   systému.
•  V oblasti, kde může teplota klesnout pod -10 °C 
   nebo překročit 40 °C.
•  V prašném prostředí nebo všude tam, kde může 
   dojít k poškození senzoru vlivem prachu nebo 
   tam, kde prach může zabránit správnému fungování  
   senzoru.
•  V nadměrně vlhkém prostředí (např. v koupelně),
    přesahujcím 90% relatvní vlhkosti.
•  V bezprostřední blízkosti zařízení pro vaření. 
•  Na místech vystavených přímému slunečnímu 
   záření – taková místa mohou značně ovlivnit 
   přesnost zobrazené teploty. 
•  Do vzdálenosti bližší než 1m od mobilního telefonu. 
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JAK INSTALOVAT
VÁŠ DETEKTOR

   
  

 

 

POZNÁMKA: Tento přístroj by měl být 
instalován kompetentní osobou, která je 
schopna jeho instalace v souladu s 

uvedenými instrukcemi. 
  
Nejprve zapište datum instalace do pole uvedeného  
na vašem detektoru. 
Doporučujeme, abyste detektor instalovali na stěnu  
do výše očí dospělé osoby.

Uchycení na strop nebo stěnu:
Použijte šrouby dodané v balení detektoru určené 
pro jeho montáž. 
Vyznačte dva otvory ve vzdálenosti 65 mm a poté 
je vyvrtejte. 
Vložte plastové hmoždinky a našroubujte šrouby. 
Aby bylo možné detektor nasadit, musí šrouby 
vyčnívat ze zdi cca 3 mm.  

Umístění na vodorovnou plochu (polici): 
Základna detektoru umožňuje, aby byl jednoduše 
a stabilně postaven na vodorovnou plochu. 

UPOZORNĚNÍ: Pokud detektor jen 
postavíte na vodorovnou polici, musíte 
dodržet doporučení uvedená na str. 5 a 6. 

 

65mm

Rozteč pro vrtání děr



AKTIVACE NAPÁJENÍ
PŘÍSTROJE

   

  

 

 

 

Viz obrázek. 
a) Váš detektor je dodáván s integrovanou napájecí  
    jednotkou, která bude zařízení poskytovat energii  
    po celou dobu jeho životnosti.  
    Pro aktivaci napájecího zdroje je nutno vytáhnout  
    plochý deaktivační kolík (viz.obr.).  
    Tím vytáhneme i kovovou deaktivační svorku  
    (připojenou ke konci plochého kolíku) z deaktivační 
    zdířky, která se nachází na spodní straně detektoru.  
    Uchovejte si deaktivační kolik pro budoucí použití  
    a nalepte jej pomocí lepící pásky na stranu 22  
    tohoto manuálu.

b) Po aktivaci detektoru se na displeji zobrazí 
    všechny ikony a po několika sekundách zobrazí 
    detektor aktuální úroveň CO. LED indikátor 
    napájení přístroje, pod symbolem            bude 
    zeleně problikávat jednou za minutu, na znamení, 
    že je detektor přijímá proud z integrované 
    napájecí jednotky a je plně funkční. 
    Symbol            na LCD displeji také krátce 
    problikne přibližně jednou za minutu.  

c) Test integrované sirény, napájecí jednotky 
    a obvodů přístroje provedete pomocí krátkého 
    stisknutí středu tlačítka Test/Mode, čímž se 
    můžete ujistit, že detektor pracuje správně. 
    Po stisknutí tlačítka se rozezní siréna detektoru, 
    červený indikátor LED bude signalizovat alarm 

    na znamení toho, že zařízení pracuje správně 
    a napájecí jednotka poskytuje přístroji proud. 
    Následně se displej přepne do režimu zobrazení 
    teploty, jak je uvedeno v dalších částech manuálu.  
    Po opětovném stisknutí tlačítka se vrátíte zpět na  
    zobrazení hodnot CO. 
    Tento test sirény, napájecího zdroje a obvodů 
    by měl být prováděn každý týden po celou dobu 
    životnosti výrobku. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Dlouhodobá expozice 
zvuku sirény v těsné blízkosti vašich uší  
může poškodit váš sluch. 

 Za běžných provozních podmínek bude napájecí 
jednotka poskytovat zařízení energii po celou dobu  
životnosti výrobku tj. 7 let. 

Pokud napájecí jednotka již nedodává zařízení 
energii, neposkytuje detektor žádnou ochranu před  
rizikem otravy oxidem uhelnatým.

8
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DEAKTIVACE NAPÁJENÍ

   

  

 

 

POZNÁMKA: Běžné úrovně naměřeného 
CO v ovzduší v hodnotách od 0 PPM do 
10 PPM jsou zobrazovány jako 0 PPM. 

UPOZORNĚNÍ: Dlouhodobá expozice 
extrémně vysoké nebo nízké teploty mohou
snížit životnost napájecího zdroje.
 

 

Váš detektor CO-9D je přenosný a je tak ideální, 
abyste si jej vzali také na dovolenou apod. 
Při takovém převozu detektoru, při jeho uskladnění
během stěhování, malování bytu apod. budete 
muset provést jeho deaktivaci. Demontáž detektoru 
provedeme opačným postupem nežli jeho montáž. 
Pro deaktivaci detektoru musíte vložit oba konce 
kovové svorky do odpovídajících otvorů v deaktivační 
zásuvce na spodní straně přístroje (viz obrázek). 
O deaktivaci přístroje se přesvědčte, stisknutím 
testovacího tlačítka – pokud siréna nevydá žádný 
akustický signál, tak byla svorka správně vložena. 

Při deaktivaci 
přístroje musí 
svorka držet 
v deaktivační 
zásuvce.  

  

POZNÁMKA: Nemáme-li deaktivační 
svorku již k dispozici, můžete si zhotovit  
její náhradu rozvinutím kovové spony na    

papír do U tvaru.  

  

FUNKCE DETEKTORU
Váš detektor FireAngel nabízí celou řadu funkcí, 
kterými se odlišuje od ostatních detektorů CO na 
současném trhu.  

Pohotovostní režim 
V normálním pohotovostním režimu může detektor 
zobrazovat dvojí hodnoty: aktuální úroveň CO nebo 
aktuální teplotu v místnosti ve stupních Celsia (°C). 
Zobrazuje-li detektor aktuální úroveň CO, uvidíte 
následující podobné zobrazení: 

Detektor FireAngel je vybaven unikátním LCD 
displejem pro zobrazení hodnot množství CO 
detekovaných senzorem. Zobrazené hodnoty jsou 
uvedené v částech na milion (PPM). Senzor je 
překalibrován tak, aby displej detektoru zobrazoval 
naměřené hodnoty od 10 PPM do 999 PPM. 



   

 

Zobrazuje-li detektor aktuální teplotu, uvidíte 
zobrazení podobné následujícímu:  
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V obou režimech zobrazení si můžete všimnout 
symbolu,           který se jednou za minutu krátce 
objeví v levém horním rohu obrazovky. 
Tento způsob indikace stejně jako problikávání 
zeleného LED indikátoru je známkou toho, že 
detektor pracuje. 
  Pro přepínání mezi zobrazením hodnot CO a 
teploty krátce stiskněte tlačítko Test/Mode. 
Detektor bude vydávat tón pro potvrzení přepínání 
mezi dvěma režimy zobrazení. 

Můžete si také všimnout, že při přepínání mezi 
jednotlivými režimy se mírně změní zobrazení na 
displeji. Je tomu tak proto, že detektor zobrazuje 
nejvyšší naměřenou úroveň CO, kterou zaznamenal
během posledních 4 týdnů (více informací naleznete 
v následující sekce „Paměť úrovně nejvyšší 
naměřené hodnoty“). 

  

POZNÁMKA: Nachází-li se přístroj v režimu 
zobrazení teploty a dojde k detekci CO,
přístroj se automaticky přepne na zobrazení 

režimu hodnot CO.   

  

Test integrované sirény, napájecí jednotky 
a obvodů přístroje  
Otestování provedete pomocí krátkého stisknutí 
středu tlačítka Test/Mode, čímž se můžete ujistit, 
že detektor pracuje správně. Po stisknutí tlačítka 
se rozezní siréna detektoru, červený indikátor LED 
bude signalizovat       alarm na znamení toho, že 
zařízení pracuje správně a napájecí jednotka 
poskytuje přístroji proud.
 
Paměť úrovně nejvyšší naměřené hodnoty
Detektor bude zaznamenávat úrovně nejvyšší 
naměřené hodnoty CO, které detekoval během 
posledních 4 týdnů. Tyto informace jsou užitečné 
v případě, že přístroj detekoval nebezpečné hodnoty 
CO během doby vaší nepřítomnosti. Doporučujeme 
tyto informace pravidelně kontrolovat, jelikož vám 
pomohou vysledovat historii zvýšených hodnot a 
toho, zda přístroj zaznamenal v posledním období 
nějaké hodnoty CO. Jde o naměřené hodnoty 
úrovně CO, jejichž expozice nebyla dostatečně 
dlouhá proto, aby detektor spustil plný alarm. 
Tuto úroveň nejvyšší naměřené hodnoty můžete 
vždy zobrazit tak, že krátce stisknete tlačítko 
Test/Mode. Zobrazení na displeji je pak podobné 
následujícímu: 
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POZNÁMKA:Pokud úroveň koncentrace 
CO v místě senzoru nedosáhne 50 ppm, tak  
dojde po uplynutí 3 minut k automatickému 

 

  

TEST SENZORU

použití známého zdroje CO. 
Krok 3: Zapalte cigaretu nebo vonnou tyčinku.
Krok 4: Držte vonnou tyčinku nebo cigaretu ve 
vzdálenosti 15 cm pod detektorem, tak aby se kouř 
dostal do otvorů ve spodní části detektoru. 

Poté, co se kouř dostane do přístroje, začne displej 
zobrazovat množství detekovaného CO. Když 
úroveň CO v senzoru dosáhne 50 ppm, zazní jeden 
cyklus zvukového signálu alarmu, na znamení toho, 
že senzor funguje správně a jeho test je u konce. 
Následně se přístroj vrátí zpět do pohotovostního
režimu.
Krok 5: Uhaste řádně cigaretu nebo vonnou tyčinku 
tím, že jí umístíte do misky s vodou. Ujistěte se, že 
jste vše řádně uhasili.

 

 

 

POZNÁMKA: Je možné a úplně normální, 
pokud nejvyšší naměřená hodnota zůstává 
na 0 ppm, jednoduše to znamená, že přístroj 

v posledních týdnech nezaznamenal žádné 
detekovatelné hodnoty CO v uplynulých 4 
týdnech. 
  
Reset zaznamenaných hodnot na 0 PPM provedete 
po každé, když provedete zkušební test senzoru 
(viz následující sekce „Test senzoru“).

UPOZORNĚNÍ: Zkouška senzoru by měla 
být prováděna zodpovědnou dospělou 
osobou. Tato zkouška by měla být prováděna 

 

pouze jednou měsíčně. Nadměrné testování 
zkracuje životnost napájecího zdroje.  

  

POZNÁMKA: Pro provedení zkoušky lze 
použit kouřové (vonné) tyčinky nebo cigarety.  
Ty zajišťují vytvoření dostatečného množství  

CO na rozdíl od jiných zdrojů kouře jako např.  
zhasnutá svíčka nebo zápalka. 
Nejlepší způsob jak otestovat senzor vašeho 
přístroje je prostřednictvím testovací sady s 
kalibračním plynem Detectagas. 
Více informací získáte na www.detectagas.eu 
nebo u autorizovaného prodejce produktů 
Detectagas.    

  Krok 1: Pokud je detektor instalován na stěnu, 
vyhákněte jej z upevňovacích šroubů.
Krok 2: Přidržte tlačítko Test/Mode, dokud se v 
            dolním levém rohu obrazovky neobjeví ikona 
            klíče a nezačne „skenování“ sloupcového 
            grafu zleva doprava. To znamená, že se 
            detektor nachází v režimu testování senzoru, 
            ve kterém má senzor zvýšenou frekvenci
citlivosti a umožňuje testování funkcí detektoru za 

15cm
(6”)
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ukončení testu. I když úroveň CO nedosáhne 
50 ppm a displej ukazuje nižší hodnoty (ne 0 
ppm), tak to znamená, že detektor funguje 
správně. Pokud máte jakékoliv dotazy, týkající 
se testování senzoru, neváhejte kontaktovat 
naši technickou podporu na: 
www.fireangel.cz.

SYMBOLY A 
SIGNALIZACE
NA DISPLEJI 
DETEKTORU

Digitální displej 
LCD displej využívá mnoha ikon, které se mohou 
zobrazovat jednotlivě nebo kombinovaně.  

Sloupcový graf indikace počáteční detekce CO
V sekci „Jak může ovlivnit oxid uhelnatý vaši rodinu“ 
na straně 3 naleznete více informací pro lepší 
pochopení významu ukazatele sloupcového grafu 
hromadění CO. Detektor disponuje sloupcovým 
grafem, napodobující způsob, kterým se zvyšuje 
obsah CO v krevním oběhu. Časy pro odezvu 
detektoru se řídí Evropskou normou EN50291:2001.
V souladu s touto normou vydává detektor akustickou 
výstražnou signalizaci a to pouze pokud zařízení 
detekovalo úroveň CO po předepsaný časový úsek.
Čím vyšší je úroveň CO, tím rychleji musí detektor 
spustit alarm. Nicméně detektor FireAngel CO-9D 
vás pro včasné varování vizuálně informuje o 
přítomnosti CO. Při detekci CO zobrací zařízení 
nejprve úroveň hodnoty CO v ppm na obrazovce.
Je-li i nadále CO přítomen porostou sloupce grafu 
s nárůstem úrovně CO. Pokud dojde k zaplnění 
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grafu tzn. zobrazení jeho 6. části, začne detektor 
vydávat hlasitý akustický alarm (85dB ve vzdálenosti 
1 m) a červený LED indikátor alarmu pod symbolem 
     začne jednou za sekundu problikávat.

Alarm se rozezní: 
• Do 60 až 90 minut pokud bude senzor vystaven 
  hodnotě minimálně 50 ppm. 
• Do 10 až 40 minut pokud bude senzor vystaven 
  hodnotě minimálně 100 ppm. 
• Do maximálně 3 minut pokud bude senzor 
  vystaven hodnotě minimálně 300 ppm. 

Ztišení alarmu:  
V případě, že úroveň CO, která alarm 
spustila, je nižší než 200 PPM, je možné 
alarm dvakrát přechodně ztišit. Po dobu, 
kdy bude probíhat odvětrání prostor, tak 

můžete alarm přechodně ztišit stisknutím tlačítka 
Test/Mode. Alarm ustane a na obrazovce se zobrazí 
symbol indikující přechodný režim ztišení. Režim 
přechodného ztišení bude trvat maximálně 3 minuty. 
Pokud přetrvává příliš vysoká úroveň koncentrace 
CO, překračující limit 200 ppm přepne se detektor 
automaticky do režimu alarmování. Klesne-li úroveň 
hladiny CO na přijatelnou úroveň, ikona režimu 
přechodného ztišení zmizí, po vypršení limitu 
určeného pro přechodné ztišení. 

Alarm v době vaší nepřítomnosti: 
Pokud se na obrazovce zařízení  
zobrazuje symbol nejvyšší úrovně 
naměřené hodnoty  přesto, že detektor  

 
nevydává poplašný signál alarmu a vy jste nestiskly  
tlačítko testování, pak to znamená, že přístroj 
detekoval CO v době  vaší nepřítomnosti. Ihned  
opusťte prostory a vyhledejte lékařskou pomoc  
pro všechny, u nichž se projevují příznaky otravy  
CO (bolest hlavy, nevolnost, závratě atd. viz str. 3).  
Tuto signalizaci považujte za vážné varování.  
Zavolejte kvalifikovaného technika, nechte problém 
prošetřit a neprodleně odstranit. 
Některá z užitečných telefonních čísel naleznete 
na straně 17. 

Signalizace poruchy:  
Kontrolní systém zařízení nepřetržitě 
monitoruje nastavení senzoru a jeho 

  

 

 

obvodů. V případě, že je kontrolním systém 
zaznamenán problém, bude detektor vydávat 
každou minutu výstražný signál (pípnutí) a na 
displeji se zobrazí ikona „Err“ a kód poruchy (kód 
poruchy a ikona poruchy se budou střídavě 
zobrazovat). 

Pokles kapacity integrované napájecí jednotky:   
Dojde-li k vybití napájecí jednotky, 
začne detektor vydávat krátký akustický 
signál (pípnutí) jednou za minutu a na 
displeji začne blikat nízké kapacity 

 

  

 

napájecí jednotky. 
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ÚDRŽBA / TESTOVÁNÍ
VAŠEHO DETEKTORU

Údržba 
Váš detektor vás upozorní na potenciálně nebezpečné 
koncentrace CO ve vaší domácnosti za předpokladu, 
že bude náležitě udržován. Proto, abyste udrželi 
detektor FireAngel v řádném provozním stavu a 
zajistili životnost senzoru po celou dobu životnosti 
přístroje, je doporučeno: 
 

DŮLEŽITÉ: Krátké pípnutí jedenkrát za  
minutu spolu se signálem poruchy nebo  
nízké kapacity napájecí jednotky neznamená, 
 že přístroj detekoval oxid uhelnatý.  

 
  Pokud dojde k výskytu poruchy nebo poklesu 
kapacity napájecí jednotky v období záruky 
přístroje, kontaktujte naši technickou podporu. 
Pokud je výrobek již mimo záruční období, co 
nejdříve jej nahraďte! 

DŮLEŽITÉ: Napájecí integrovaná jednotka 
dodávána detektoru, byla vybrána tak aby 
mohla poskytovat zařízení energii po celou 
 dobu životnosti výrobku, (za normálních 

provozních podmínek). Provozní životnost 
senzoru je 7 let, z tohoto důvodu by měl být 
přístroj po 7 letech od data instalace nahrazen.

FireAngel linka technické podpory
Pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin.
Zákaznická linka: +420 581 222 262.
E-mail: info@fireangel.cz  
 
  

• Provádět test integrované sirény, napájecí jednotky 
  a obvodů vašeho detektoru alespoň jednou týdně 
  krátkým stisknutím tlačítka Test / Mode (viz str. 10).
• Proveďte test senzoru jednou měsíčně (viz str. 11).
• Chránit detektor proti prachu tím, že jedenkrát 
  měsíčně odsajete prach z pouzdra detektoru za 
  použití vysavače s nástavcem měkkého kartáčku.
Chcete-li zabránit možnosti případného znečištění 
senzoru detektoru, které by mohlo ovlivnit jeho 
spolehlivost:

• Nikdy na údržbu detektoru nepoužívejte čistící 
  roztoky. Jednoduše zařízení otřete vlhkou tkaninou.
• Nenatírejte / nelakujte detektor.
• Nepoužívejte aerosolové spreje v blízkosti detektoru.
• Nepoužívejte v blízkosti detektoru produkty na 
  bázi rozpouštědel. 
• Umístěte detektor na bezpečné místo a skladujte 
  v plastovém sáčku před lakováním, tapetováním  
  nebo prováděním jiných činností, při kterých jsou 
  používány látky produkující silné výpary. 
  Po ukončení těchto aktivit nezapomeňte detektor  
  ze sáčku vyndat a znovu instalovat. 

Dojde-li při jakémkoli testu detektoru k odhalení 
nesprávné funkce, kontaktujte prosím technickou 
podporu (viz str. 21 s kontaktními údaji). 
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Nepokoušejte se detektor CO opravovat. 
Nevyjímejte jakékoli šrouby ani neotevírejte hlavní 
kryt vašeho detektoru. Jakýkoliv takový pokus může 
mít  za následek poruchu zařízení a povede ke 
ztrátě záruky.  

 

CO DĚLAT JE-LI
SIGNALIZOVÁN ALARM

UPOZORNĚNÍ: Hlasitá signalizace alarmu 
znamená přítomnost neobvykle vysokých a 
potenciálně životu smrtelných úrovní CO. 

 
Nikdy takový alarm neignorujte, další expozice 
mohou být smrtelná. Ihned ověřte, zda některé z 
přítomných osob neprojevují symptomy otravy 
oxidem uhelnatým. 
Přivolejte co nejdříve zdravotnickou a technickou 
pomoc k odstranění všech problémů a rizik. 
NIKDY NEIGNORUJTE ŽÁDNÝ ALARM. 

Prostudujte si prosím náležitě tento manuál a 
seznamte se všemi kroky, které je nutno podniknout 
v případě poplachu. 

 Co dělat v případě poplachu:
• Zachovejte klid, otevřete okna a dveře pro 
  odvětrání prostor. 
• Přestaňte používat všechny palivo spalující 
  spotřebiče a pokud je to možné, zkontrolujte, 
  zda jsou vypnuté.
• Proveďte evakuaci objektu a ponechejte otevřená 
  okna a dveře. 
• Obraťte se na havarijní službu, vašeho dodavatele 
  plynu nebo kontaktujte tísňovou linku 112 pro 
  nahlášení mimořádné události (viz str. 17 užitečná 
  čísla):
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• Nevstupujte zpět do prostor, je-li stále signalizován 
  alarm. Alarm může znít po dobu odvětrávání 
  prostoru, jelikož je senzor i nadále vystaven CO 
  po dobu než dojde k vyčištění ovzduší, toto může 
  trvat až 10 minut v závislosti na detekované 
  hodnotě koncentraci úrovně oxidu uhelnatého.
• Přivolejte okamžitě lékařskou pomoc pro osoby, 
  u kterých se projevují následky otravy oxidem 
  uhelnatým (bolest hlavy, nevolnost…) a informujte 
  lékaře o podezření na otravu oxidem uhelnatým.
• Nepoužívejte zařízení, dokud nebude odborně 
  zkontrolováno. V případě plynových spotřebičů, 
  musí jít o kontrolu registrovaným, kvalifikovaným 
  technikem. 
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UŽITEČNÁ ČÍSLA
Záchranná služba

                   Hasiči

                  Policie

     Tísňové volání

 

155

150

158

112

+420 581 222 262 
(pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin)

info@fireangel.cz

www.fireangel.cz

 

                             Technická podpora FireAngel
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TECHNICKÉ INFORMACE
Specifikace detektoru:             Model CO-9D 
Typ senzoru:                            
Životnost senzoru:  
Akustický signál sirény:  
Životnost napájecí jednotky: 
Teplotní rozsah:  
Rozsah provozní vlhkosti:  
Hmotnost:  
Certifikováno dle:

Tento detektor CO FireAngel je navržen pro průběžné sledování koncentrace oxidu uhelnatého. 
Časy odezvy splňují požadavky EN 50291:2001.

Alarm zazní během: 
•  60 až 90 minut při expozici 50ppm CO. 
•  10 až 40 minut při expozici 100ppm CO. 
•  Maximálně 3 minut při expozici 300ppm CO a více. 

 
                    

7 let
85dB ve vzdálenosti 1 metru
7 let (životnost produktu) 

Elektrochemický

-10ºC až 40ºC
30 - 90% RH
120 g
BS, EN, ČSN 50291:2001 
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LIKVIDACE
Vysloužilé elektrické výrobky nesmějí být vyhazovány 
spolu s běžným odpadem z domácnosti. Předejte 
je prosím k recyklaci, na nejbližším k tomu určeném 
sběrném místě nebo se informujte o možnosti 
recyklace u příslušných místních prodejců nebo 
úřadů.

Napájecí jednotka musí být před likvidací 
deaktivována. Pro deaktivaci detektoru musíte 
vložit oba konce kovové svorky do odpovídajících 
otvorů v deaktivační zásuvce na spodní straně 
přístroje (viz str. 9). Nemáte-li deaktivační kolík 
již k dispozici, můžete si zhotovit jeho náhradu 
rozvinutím kovové spony na papír do tvaru U. 

 

UPOZORNĚNÍ: TENTO PŘÍSTROJ JE 
URČEN K OCHRANĚ JEDNOTLIVCŮ PŘED 
AKUTNÍMI ÚČINKY OXIDU UHELNATÉHO. 

 
NENÍ SCHOPEN PŘEDCHÁZET CHRONICKÝM 
NÁSLEDKŮM VLIVU OXIDU UHELNATÉHO. 
NEZARUČUJE SE, ŽE PLNĚ OCHRÁNÍ OSOBY 
SE SPECIFICKÝMI ZDRAVOTNÍMI POTÍŽEMI. 
POKUD SI NEJSTE JISTI, PORAĎTE SE SE SVÝM
LÉKAŘEM.

TENTO HLÁSIČ CO JE SESTROJEN TAK, ABY
ZJIŠŤOVAL PŘÍTOMNOST OXIDU UHELNATÉHO 
Z JAKÉHOKOLIV ZDROJE HOŘENÍ.
JEHO ÚKOLEM NENÍ ZJIŠŤOVAT PŘÍTOMNOST 
KOUŘE, OHNĚ ČI JINÝCH PLYNŮ.

POZOR! HLÁSIČE CO NEJSOU DETEKTORY 
KOUŘE. TENTO HLÁSIČ OXIDU UHELNATÉHO 
NENAHRAZUJE NUTNOST INSTALOVAT A 
UDRŽOVAT VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI ADEKVÁTNÍ 
POČET KOUŘOVÝCH HLÁSIČŮ.

INSTALACE TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEZNAMENÁ, 
ŽE NENÍ NUTNO DBÁT NA SPRÁVNOU INSTALACI, 
POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU SPALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, 
VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍODPOVÍDAJÍCÍCH 
VENTILAČNÍCH A ODSÁVACÍCH SYSTÉMŮ. 
HLÁSIČ PŘÍTOMNOSTI CO NEZAMEZÍ A NEŘEŠÍ 
ANI PROBLÉM S CO, KTERÝ JIŽ EXISTUJE.

TENTO PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT INSTALOVÁN 
KOMPETENTNÍOSOBOU A DLE INSTRUKCÍ 
VÝROBCE.

PO UPLYNUTÍ 7 LET PROVOZU PROSÍM 
VYMĚŇTE DETEKTOR ZA NOVÝ.  
 
 
  

VAROVÁNÍ: NEPOKOUŠEJTE SE 
PŘÍSTROJ OTEVŘÍT – NESPALUJTE JEJ.  

 
  



7- LETÁ ZÁRUKA

   

 

Společnost FireAngel Ltd jakožto výrobce ručí 
původnímu kupujícímu, že tento uzavřený detektor 
oxidu uhelnatého bude v obytných zařízeních při
normálním používání a provozu bez jakýchkoliv 
vad materiálu a provedení a to po dobu sedmi (7) 
let ode dne prodeje. Podmínkou uznání reklamace 
a záruky je vrácení výrobku, uhrazení poštovného 
a doložení dokladu o nákupu.  Povinnost výrobce 
se na základě této záruky omezuje na výměnu 
výrobku. Oprava výrobku, či jeho výměna za 
opravený výrobek, je na rozhodnutí výrobce. 
Záruka na takto vyměněném detektoru CO-9D 
bude trvat po zbytek doby původní záruky, to 
znamená, že bude počítána od data nákupu 
původního detektoru a ne od data výměny.
FireAngel Ltd si vyhrazuje právo na dodávku 
podobné alternativy výrobku, za který může být 
výrobek nahrazen pokud, již původní model výrobku 
není dostupný nebo není skladem.
Tato záruka se vztahuje pouze k původnímu 
spotřebiteli, jenž si koupil tento výrobek.
Záruka není přenosná. Je vyžadován doklad o 
nákupu. Záruka se nevztahuje na poškození 
způsobená nehodami, neoprávněným použitím, 
zneužitím, rozebíráním, nesprávným použitím či 
nedostatkem přiměřené péče o výrobek nebo jeho 
použitím, které není v souladu s instrukcemi tohoto 
manuálu. Také nezahrnuje poškození vzniklá 
událostmi mimo kontrolu FireAngel Ltd jako jsou 
přírodní neštěstí (požár, extrémní počasí, apod.). 

    

Omezení platnosti záruky: Jakékoliv implicitní 
záruky, vyvstávající z tohoto prodeje, včetně, ale 
nikoliv výlučně, implicitních záruk týkajících se 
popisu, prodejnosti a vhodnosti k tomu, kterém 
účelu, jsou omezeny na dobu platnosti této záruky. 
Výrobce nebo jakákoliv její mateřská, vedlejší 
společnost či náš obchodní zástupce nebo distributor 
za žádných okolností neodpovídá za ztrátu funkčnosti 
tohoto výrobku, ani za žádnou nepřímou, zvláštní, 
nahodilou či následnou škodu, či za náklady nebo 
výlohy, které si přivodil spotřebitel nebo kterýkoliv 
jiný uživatel tohoto výrobku, ať již z důvodu porušení 
smlouvy, nedbalosti, striktní odpovědnosti za delikt, 
či z jiných důvodů. Výrobce nebo jakákoliv její 
mateřská, vedlejší společnost či náš obchodní 
zástupce nebo distributor neodpovídá za případné 
zranění osob, škodu na majetku či za jinou speciální, 
vedlejší, náhodnou či následnou škodu, která by 
vznikla v důsledku úniku plynu, požáru či exploze. 
Tato záruka nemá žádný vliv na vaše zákonná práva.
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Plnění záruky: Během výše uvedené doby platnosti 
záruky bude váš výrobek vyměněn za srovnatelný 
výrobek, bude-li defektní výrobek zaslán spolu s 
dokladem o datu zakoupení, s předem uhrazeným 
poštovným a zpátečním poštovným, na oddělení 
záručního servisu na tuto adresu:
SAFE HOME europe s.r.o., Bochoř 148/42, 750 02 
Přerov, ČR. Spolu s výrobkem zašlete prosím i 
stručný popis závady, kterou na produktu 
shledáváte. 
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SORTIMENT PRODUKTŮ
FireAngel Ltd vyrábí širokou škálu bezpečnostních 
produktů pro domácnost, včetně hlásičů požáru, 
detektorů oxidu uhelnatého, hasicích přístrojů, 
evakuačních žebříků a vzdálených výstražných 
zařízení.

 

 

  

Odstraněním krytu pozbývá záruka platnosti. 
Váš hlásič oxidu uhelnatého nenahrazuje majetkové, 
úrazové, životní či jakékoliv jiné pojištění. Je na 
vás, abyste si zařídili adekvátní pojištění. 

 Ve většině případů je nejrychlejším 
způsobem výměny vašeho hlásiče CO jeho vrácení 
prodejci v místě původního nákupu. 
Další informace obdržíte na naší zákaznické lince:  
+420 581 222 262 

TECHNICKÁ PODPORA
V případě potíží kontaktujte prosím technickou 
podporu FireAngel určenou pro uživatele České 
a Slovenské republiky na telefonním čísle: 
+420 581 222 262. 
Linka je vám k dispozici pondělí až pátek, 

 
.

Pro urychlení komunikace si prosím připravte 
informace o datu prodeje, číslo modelu a stručný 
popis závady, kterou na produktu shledáváte.
Pokud nebudete moci problém vyřešit s našim 
členem týmu technické podpory, můžete nám 
zaslat produkt k testování s předem uhrazeným 
zpátečním poštovným na adresu:

Pro více informací navštivte .

www.safe-home.eu 



POZNÁMKY
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MÍSTO PRO DEAKTIVAČNÍ KOLÍK 

Zde pomocí lepící pásky nalepte deaktivační 
kolik a uchovejte pro budoucí použití.



FireAngel Ltd.
Vanguard Centre  
Sir William Lyons Road  
Coventry  CV4 7EZ  UK

A division of CO-9D

GN0637/S1/R1

 

 

 

 

BS EN 50291:2001
KM 551504

 

                                            Všechna práva vyhrazena.
                 VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY NEBO PRO VÍCE INFORMACÍ
Volejte naši zákaznickou linku na čísle +420 581 222 262 nebo nás kontaktujte
     na našich webových stránkách www.fireangel.cz

  Zástupcem a distributorem FireAngel Ltd pro Českou a Slovenskou republiku je 
         společnost: SAFE HOME europe s.r.o., Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, 
      www.safe-home.eu
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