2. Açıklama

1. Hoş Geldiniz

3. Karbonmonoksit (CO) Hakkında

Karbonmonoksit (CO) alarmı satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Yukarıdaki semboller alarmın konutlarda (bungalow tarzı sabit
yazlıklar dahil), karavanlarda, motorlu karavanlarda ve teknelerde
kullanılmaya uygun olduğunu belirtir.
Bu kılavuz, alarmın kurulması ve çalıştırılması hakkında önemli
bilgiler içerir. Kılavuzu dikkatle okuyun ve gelecekte de başvurmak
üzere güvenli bir yerde saklayın.
Uyarılar
Bir CO alarmı kurulması, uygun havalandırma
ve gaz çekme sistemleri gibi diğer yakıtla
çalışan sistemlerin düzgün bir şekilde kurulması,
kullanılması ve bakımlarının yapılması gerekliliğini
ortadan kaldırmaz.
Bu CO alarmı, insanları karbonmonoksit gazı
maruziyetinin akut etkilerine karşı korumak üzere
tasarlanmıştır. Özel tıbbi koşullara sahip bireyleri
tam olarak korumayacaktır. Konuyla ilgili şüpheniz
olursa hekime danışın.
Düşük seviyeli (>10 ppm) CO gazına uzun süre
maruz kalmak kronik etkiler yaratabilir. Konuyla
ilgili şüpheniz olursa hekime danışın.

XC70

XC100

XC100D

Honeywell farklı arayüzlere ve hizmet ömürlerine sahip üç farklı pilli
CO alarmı versiyonu sunmaktadır:
Temel model XC70, ünitenin durumunu göstermek için gösterge
ışıkları kullanır ve 7 yıl çalışma ömrü ve garantiye sahiptir.
XC100 ve XC100D modelleri bir alarm durumunda büyük alarm
mesajları gösterir ve 10 yıl çalışma ömrü ve garantiye sahiptir.
XC100D, artan CO seviyeleri ve kaydedilen CO üst seviyeleri
hakkında detaylı bilgiler sunan bir LCD ekranla donatılmıştır.
Ayrıca, tüm versiyonlar sesli alarm ve TEST/SESSİZ düğmesiyle
donatılmıştır.
Tüm Honeywell X-Serisi alarmlar, isteğe bağlı bir eklenti modül
kullanılarak birbirlerine kablosuz bağlanabilirler. Bu durumda,
bir X-Serisi CO veya Yangın Alarmı bir alarm tetiklerse, birbiriyle
bağlantılı tüm üniteler bir sesli alarm verecektir. Bu işlev özellikle çok
büyük veya çok katlı kapalı mekânlar için faydalıdır. Tüm işlevselliğin
tanıtılması amacıyla, bu kılavuzda bazı kablosuz modül bilgilerine de
yer verilmiştir.
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Karbonmonoksit (CO), son derece zehirli olan, görünmez ve
kokusuz bir gazdır. Odun, kömür, odun kömürü, ısıtma yağı, parafin,
petrol, doğal gaz, propan, bütan vs. gibi yakıtların eksik yanması
veya sigara dumanı nedeniyle oluşur. Bir cihaz arızalanmışsa veya
bakımları gerektiği gibi yapılmamışsa, yakıt tıkanmışsa veya oda
yeterince havalandırılmamışsa tehlikeli bir CO seviyesine ulaşılabilir.

Aşağıda açıklandığı gibi belli bir süre boyunca belli bir yoğunluk
algılanırsa CO alarmı devreye girer:

CO gazını solumanın zehirli etkisi, gaz yoğunluğuna (parçacık/
milyon (ppm) olarak belirtilir) ve maruz kalınan süreye bağlıdır.

CO alarmı, gaz yoğunluğuna ve gazın etkin kaldığı süreye
göre alarm verilmesi hakkındaki ilgili Avrupa standardına göre
ayarlanmıştır. Bu sayede, belli bir zaman içinde tehlikeli CO
seviyelerine ulaşılmışsa ve acil bir eylem gerekliyse alarm devreye
girer ve geçici düşük CO seviyelerinde (sigara dumanı gibi) yanlış
alarm verilmesi önlenir.

Yoğunluk
~ 100 ppm

İşaretler ve Belirtiler
Hafif baş ağrısı, ciltte kızarma (süresiz
maruziyet)
200 – 300 ppm
Baş ağrısı (5 – 6 saatlik maruziyet)
400 – 600 ppm
Şiddetli baş ağrısı, halsizlik, baş
dönmesi, mide bulantısı, kusma
(4 – 5 saatlik maruziyet)
1100 – 1500 ppm Nabız ve solunum hızı artışı, bayılma,
komaya girme, aralıklı nöbetler
(4 – 5 saatlik maruziyet)
5000 – 10000 ppm Nabzın düşmesi, solunum güçlüğü/
kesilmesi, ölüm (1 – 2 dakikalık
maruziyet)

50 ppm: 60 ila 90 dakika içinde alarm verir
100 ppm: 10 ila 40 dakika içinde alarm verir
300 ppm: 3 dakika içinde alarm verir

Kaynak: Sağlık Koruma Dairesi, Kimyasal Tehlikeler ve Karbonmonoksit Kılavuzu,
Sürüm 3, 2011
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4. CO Alarmı Çalıştırma
XC70
Her ünite durumunu gösteren
ayrı göstergeler
• Alarm
• Güç
• Arıza
• Havalandırma (ön alarm)

Yüksek sesli ikaz

Yeşil GÜÇ ışığı, ünitenin etkinleştirildiğini ve normal çalıştığını
gösterir.
Kırmızı ALARM ışığı, tehlikeli bir CO durumu algılandığını belirtir.

Gaz girişi
TEST/SESSİZ düğmesi
• Arıza Susturma
• Alarm susturma
•	Düşük ses seviyesiyle
test

XC100 / XC100D

Yüksek sesli ikaz

Her ünite durumunu gösteren
ayrı göstergeler
• Güç
• Arıza
• Havalandırma (ön alarm)

Acil eylem mesajı:
•	Sadece alarm
durumunda gösterilir
(“Gizli Metin”)

Gaz girişi
TEST/SESSİZ düğmesi
• Arıza Susturma
• Alarm susturma
•	Düşük ses seviyesiyle
test

Ekran (sadece
XC100D)
Alarm veya Arıza susturuldu

Üniteyi değiştirin

Uzak yangın alarmı

Başka bir ünitenin tetiklediği
uzaktan alarm

Tam CO alarmı
CO ön alarm seviyeleri

Tüm alarmlarda dört durum göstergesi ışığı, sesli bir alarm ve bir
TEST/SESSİZ düğmesi mevcuttur.

75%
50%
25%

PPM

Kablosuz bir ağdaki PPM
cinsinden CO yoğunluğu
(XW100 kablosuz modül ile
yapılandırma sırasında)

Kırmızı HAVALANDIRMA ışığı, tehlikeli bir CO durumu
hakkında erken uyarı verir.
Sarı ARIZA ışığı, ünitenin düzgün çalışmadığını belirtir.
TEST/SESSİZ düğmesi üniteyi test etmek veya bir alarm/arıza
sinyalini susturmak için kullanılır.

• Alarm durumu devam ederse bulunduğunuz yerden çıkın
(diğer insanları da tahliye edin). Kapıları ve pencereleri açık
bırakın; yalnızca alarm durumu ortadan kalktıktan sonra
binaya tekrar girin.

Normal çalışma

Alarm

• Karbonmonoksit gazı sızıntısının tespit edilip giderilmesi için
doğalgaz veya diğer yakıt tedarikçisinin acil yardım hattını
arayın.

Yeşil GÜÇ ışığı dakikada bir kez yanıp sönerek alarmınızın
çalıştığını belirtir. XC100D ekranında bir şey gösterilmez.
Tehlikeli bir CO durumu algılanırsa, kırmızı ALARM ışığı/mesajı
yanıp söner ve kesintisiz olarak sesli bir alarm duyulur. XC100D
güncel CO seviyesi ile bir kurukafa sembolü gösterir.
Ünite ALARM durumundaysa ve gaz ortadan kalkarsa, ünite
Alarm Belleği moduna geçer. Normal çalışmaya dönmek için
TEST/SESSİZ düğmesine basın.

• Ulusal düzenlemelere uygun olarak uzman bir kişi
tarafından kontrol edilip kullanılabilir oldukları anlaşılana
kadar yakıtla çalışan cihazları çalıştırmayın.

Not: Yakıtla çalışan cihazların yanı sıra sigara dumanı, hava
gazı veya içten içe yanan ateş gibi karbonmonoksit salınımına
neden olan başka kaynaklar da olabilir.

Güç
(Yeşil)

Arıza
(Sarı)

Havalandırma
(Mavi)

Ekran
(XC100D)

Ses

Anlamı

Normal çalışma
Gaz mevcut değil

NORMAL
ÇALIŞMA
Her dakikada 1 yanıp sönme

*

75%
50%
25%

ALARM

Tehlikeli CO durumu algılandı

PPM

Güncel CO yoğunluğu
Kesintisiz 4 kez ötme ve yanıp sönme

60 dakika sonra aynı düzen her 30 saniyede bir tekrarlanır

75%
50%
25%

Birbirlerine bağlanmış CO
alarmlarından biri tehlikeli CO
durumu algıladı

PPM

CO ALARMI: 4 defa kesintisiz ötme
Yangın ALARMI: 3 defa kesintisiz ötme

75%
50%
25%

ALARM
BELLEĞİ

Bağlantılı yangın alarmlarından biri yangın algıladı

PPM

Kullanıcı yokken tehlikeli CO
durumu algılandı.
Şu anda tehlikeli CO seviyesi
mevcut değil

PPM

Her dakika 1 kez ötme ve yanıp sönme

*

ÖN ALARM**

75%
50%
25%

PPM

Güncel CO yoğunluğu ve tam
alarm seviyesi yüzdesi

Tehlikeli bir CO durumu
oluşuyor.
CO seviyesi düşmezse bir süre
sonra tam CO alarmı verilir

30 saniyede bir kez 1 (2 veya 3) ötme (CO arttıkça alarm seviyesi artar)
Ünite hizmet ömrünü doldurmuş ve yenisiyle değiştirilmesi
gerekiyor

*

ARIZA

PPM

Her dakika 1 kez ötme ve yanıp sönme

*

ARIZA***

75%
50%
25%

Kablosuz modül düzgün
çalışmıyor. Detaylı bilgi için
kablosuz modül kılavuzuna
bakın

PPM
PPM

Her dakika 3 kez ötme ve bir kez yanıp sönme
*TEST/SESSİZ düğmesine basılmadıkça
**sadece ilk çalıştırma sırasında etkinleştirilmişse
***sadece kablosuz ara bağlantı eklenti modülü kurulmuşsa geçerlidir
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Ünite ALARM durumundaysa, TEST/SESSİZ düğmesine
basarak sesli alarmı 5 saniyeliğine susturabilirsiniz (kırmızı ışık
yanıp sönmeye devam eder, XC100D ekranında sessiz sembolü
gösterilir). 5 dakikadan sonra da tehlikeli bir gaz seviyesi söz
konusuysa yeniden sesli alarm verilir.

Not: SESSİZ işlevi sadece okunan gaz değeri 350 ppm'den
düşükse çalışır ve yalnızca bir kez kullanılabilir.

Alarm belleği

CO gazı algılanabilir izler bırakmaz, bu nedenle siz dışarıdayken
bir alarm durumu meydana gelirse alarmın bellek işlevi düğmeye
basılana kadar veya 7 gün boyunca kırmızı olarak yanıp sönerek
siz dışarıdayken bir alarm durumu meydana geldiğini belirtir.
XC100D ayrıca, kayıtlı yoğunluk üst seviyesini de düğmeye
basıldıktan sonra 10 saniye boyunca gösterir.

Olay Günlüğü

Honeywell CO alarmları pek çok olayın geçmişini tutar ve bu
olay günlükleri profesyoneller tarafından indirilebilir. Bu işlev, son
7 güne ait CO yoğunluğu ve alarmın tüm hizmet ömrü boyunca
kaydedilen haftalık maksimum yoğunluk seviyeleri gibi bazı CO
olaylarının derinlemesine analizini sağlar. Alarm olaylarının
tarihleri de kaydedilir.
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4. CO Alarmı Çalıştırma
Işıklar ve Ses
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• Yakıtla çalışan tüm cihazları durdurun ve mümkünse
elektrik bağlantılarını kapatın.

6

Durum

UZAK CO
veya YANGIN
ALARMI***

• Tüm kapıları ve pencereleri açarak mekanı havalandırın.

• Baş ağrısı, mide bulantısı, vs. gibi karbonmonoksit soluması
belirtileri gösterenler için tıbbi yardım isteyin ve
karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelendiğinizi belirtin.

5

Alarm
(Kırmızı)

Üniteniz ALARM modundaysa sakin olun ve
aşağıdaki işlemleri belirtilen sırayla yapın:
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Tüketici Hakları
(1) Malın ayıplı olduğunun anlașılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleșmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satıș bedelinden indirim isteme,
c) Așırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiștirilmesini isteme, haklarından
birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür.
(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiștirilmesi hakları üretici veya
ithalatçıya karșı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi
konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya
ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın
doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiștirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleșmeden
dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik
haklara bașvurmanın tüketici açısından sorun teșkil edip etmeyeceği gibi
hususlar dikkate alınır.
(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiștirilmesi haklarından birinin
seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya
yöneltilmesinden itibaren azami otuz iș günü, konut ve tatil amaçlı
tașınmazlarda ise altmıș iș günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Arızalarda
kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili
servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı
veya üreticisinden birisi tarafından mala ilișkin azami tamir süresi içerisinde
düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye
verilmesi zorunludur. Tüketiciler, belirtilen rapora ilișkin olarak bilirkiși tarafından
tespit yapılması talebiyle uyușmazlığın parasal değerini dikkate hakem heyetine
veya tüketici mahkemesine bașvurabilir.
İmalatçı Firma
Honeywell Analytics Inc.
405 Barclay Blvd. Lincolnshire, IL
60069 USA
Toll free: +1 800 538 0363

İthalatçı Firma
Honeywell A.Ş.
Çayıryolu Sok. No:7 Üçgen Plaza,
Kat:7 İçerenköy İstanbul/Türkiye
www.honeywell.com.tr

Kurulum ve Çalıştırma
Talimatları

X-Serisi Pilli CO Alarmları
XC70
XC100
XC100D

4. CO Alarmı Çalıştırma
Havalandırma - Ön Alarm

Arıza – Ünite hizmet ömrünün sonu

Arızalı cihazlar tehlikeli CO seviyelerine neden olabilir ve bu tür
cihazlar zaman geçtikçe daha da fazla CO gazı üretirler. Ön alarmlar
bu tür durumları alarm seviyelerine henüz ulaşılmamış olsa bile
erkenden haber verirler. Bu tür durumlar sık sık meydana geliyorsa,
kapsamlı bir araştırma yapılması için bir teknisyeni aramanız önerilir.
Ön alarmlar, gerçek bir alarm seviyesinin %25'ine ulaşılınca (zaman
ve yoğunluk bakımından) verilmeye başlanır. Örneğin 50 ppm CO
mevcutsa, tam alarm için geçerli olan 50-90 dakikalık bekleme
yerine 15-23 dakikalık beklemeden sonra ön alarm verilir.

Ünite ARIZA durumundaysa, SARI ışık her dakika yanıp söner
ve kısa süreli öter. Bu durumda CO alarmı artık kullanılmamalı
ve yenisiyle değiştirilmelidir. (Bunun tek istisnası, üç kez öten
kablosuz modül arızası uyarısıdır. Bunun hakkında bilgi
almak için kablosuz modülün kılavuzuna bakın). TEST/
SESSİZ düğmesine basarak bu sinyal seslerini 24 saatliğine
durdurabilirsiniz. TEST/SESSİZ düğmesine iki kez basarak 24
saatlik süreyi yeniden başlatabilirsiniz (XC100D ekranında sessiz
sembolü gösterilir).

Bu işlev varsayılan olarak devre dışıdır ve sizi tehlikeli CO
seviyelerine karşı korumak için gerekli değildir. Bu işlevin
etkinleştirilmesi kurulum bölümünde açıklanmıştır. Ön alarm, bilgili
bir son kullanıcının arıza yapmış cihazları henüz tehlike yaratmadan
önce fark edebilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Not: Arıza sinyalinin nedeni zayıf pil, elektronik sistem arızası
veya CO sensörün hizmet ömrünü tamamlamış olmasıdır.
Hizmet ömrünün tamamlandığını bildiren sinyal tümleşik bir
zamanlayıcıdan gelir ve etkinleştirmeden 10 (XC100, XC100D
modelleri) veya 7 yıl (XC70 modeli) sonra verilir.

Ön alarm işlevi etkinleştirilmiş ve CO algılanmışsa, %25, %50 veya
%75 alarm seviyelerine ulaşılınca mavi havalandırma ışığı
30 saniyede bir sırasıyla 1, 2 veya 3 kez yanıp söner ve kısa
süreli öter. XC100D alarm seviyesini ve güncel CO yoğunluğunu
da gösterir. Sesli alarm, TEST/SESSİZ düğmesine basılarak
susturulabilir (XC100D ekranında sessiz sembolü gösterilir).

Hizmet ömrü sinyali verilmeden önce ünite değişiminin
yapılabilmesini kolaylaştırmak için, ünitenin yan tarafına bir
"değiştirme tarihi" basılmıştır. Bu tarih 6 aylık raf ömrünü de içerir,
yani ünitenin değiştirilmesi gereken en geç tarihtir. Bu tarihten
önce bir hizmet ömrü sonu sinyali verilebilir.
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6. Alarmınızı test etme

4. CO Alarmı Çalıştırma
Düşük Seviyeli İzleme Modu

Normalde, CO alarmı yalnızca belli bir süre boyunca 43 ppm'den
daha yüksek bir gaz yoğunluğu mevcut olduğu takdirde bir Alarm
durumu belirtir. Bununla birlikte, düşük seviyeli izleme moduna
ayarlanarak bir ölçüm cihazı olarak da kullanılabilir. Bu mod
etkinleştirilince, alarm 10 ppm'den yüksek bir CO seviyesinde
hemen alarm sinyal verir.
Düşük seviyeli izleme modunu etkinleştirmek için, test düğmesini
18 saniye basılı tutun (Bu süre boyunca, düşük hacimli ve yüksek
hacimli testler aktif olacaktır). 18 saniye sonra, yeşil
ve mavi bir ışığın yanıp söndüğünü görecek ve kısa bir uyarı
sesi duyacaksınız; ardından düğmeyi bırakabilirsiniz. Düşük
seviyeli izleme modu 60 dakika boyunca aktif kalır ve bu durum 4
saniyede bir yanıp sönen yeşil bir ışıkla belirtilir.
10 ppm'den yüksek CO yoğunlukları, yanıp sönen bir mavi
havalandırma ışığıyla gösterilir. XC100D ayrıca CO yoğunluk
seviyesini de görüntüler.
Düşük seviyeli izleme modu, 60 dakika sonra otomatik olarak veya
herhangi bir zamanda düğmeye basılarak sonlandırılır.

Işıklar
/
/

Alarm (kırmızı)
Güç (yeşil)
Arıza (sarı)
Havalandırma
(mavi)

Ses

Ekran*

PPM

Güncel CO
yoğunluğu

Yeşil/mavi ışığın 4 saniyede bir
yanıp sönmesi.
CO yoğunluğu 10 ppm'nin
üzerine çıkarsa kısa süreli ötme

Anlamı
Yeşil güç
çıkışının yanıp
sönmesi =
Düşük seviyeli
izleme modu.
Mavi havalandırma ışığının
yanıp sönmesi
= CO algılandı

*sadece XC100D modelinde mevcuttur

5. Kullanım sırasında alınacak tedbirler
CO alarmı hiçbir bakım gerektirmez, temiz bir bezle düzenli olarak
dış kısmının silinmesi yeterlidir. Ünitenin önündeki deliklerin kir veya
tozla tıkanmadığından emin olun. Yaygın olarak kullanılan bazı ev
aletleri CO alarmı hassasiyetini olumsuz etkileyebilir. Alarmın
üzerinde veya yakınında ev temizleme ürünleri, cila, parfüm veya
aerosol sprey kullanmayın. Alarmın yakınında oje, maket boyası
veya maket yapıştırıcı kullanmayın.

Otomatik kendi kendine test

CO alarmınız, elektronik ünitelerin 60 dakikada bir otomatik olarak
test edildiği bir işleve sahiptir.

Aylık Test

CO alarmı ayda bir kez test edilmeli ve tüm görsel/sesli sinyallerin
çalıştığı kontrol edilmelidir.
Tüm ışıkların/mesajların (yeşil, sarı, mavi ve kırmızı) gösterildiği
ve düşük seviyede bir sesli sinyal verildiği tam test döngüsünü
etkinleştirmek için test düğmesine 1 saniye boyunca basın.
Dilerseniz, 85 dB ses seviyesiyle test etmek için test düğmesini
10 saniye basılı tutun.

Düğmeye şu
kadar
süreyle
basın:

1 sn

Ünite modu

2 sn

3 sn

4 sn 5 sn 6 sn 7 sn

Yeşil Yanıp
Sönme + Alarm
Sarı Yanıp
Sönme + Alarm
Mavi Yanıp
Sönme + Alarm
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Karbonmonoksit
Elektrokimyasal Hücre
XC70: Ecosure
XC100, XC100D: EcosureX
EN50291-1:2010
EN50291-2:2010
BSI Kite işaretli KM 565387
RoHS, REACH

Yetkili kurum
onayları
Diğer
uyumluluklar
Kendi kendine
test
Hizmet ömrü
ve garanti
Sıcaklık
Nem
Koruma sınıfı
Güç Kaynağı

60 dakikada bir

XC70: 7 yıl
XC100, XC100D: 10 yıl
-10°C ila +45°C
%25-%95 bağıl nem (yoğuşmasız)
IP44
Uzun ömürlü lityum pil, 3 V, ürün ömrü
boyunca kapalıdır (değişim gerektirmez)
Görsel göster- Güç: Yeşil LED
geler
Alarm: Kırmızı LED – önemli mesaj
Arıza: Sarı LED
Havalandırma: Mavi LED
Alarm şiddeti 1 metrede > 90 dB

Boyutlar
Ağırlık
Kurulum

Tam
Alarm

Ön
Alarm

≥ 10
≥ 43

~ 75
~ 19
dakika
dakika
Hemen
≥100
~ 25
~6
dakika
dakika
≥ 300
~ 90
~ 23
saniye
saniye
100 mm x 72 mm x 36 mm
133 gr
Sabitlenmeden, duvara monte, tavana
monte

Alarm ömrünün sonunda, alarmın/pilin güvenli bir
șekilde atılmasıyla ilgili sorunuz olursa, lütfen yerel
geri dönüșüm merkeziniz ya da bu kılavuzda
belirtilen Honeywell yardım hattı ile iletișime geçin.
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Düşük sesli alarm

Duraklatma

İçindekiler:

• Pencere, kapı, aspiratör veya havalandırma deliklerinin yakını
• Kir veya tozun sensörü bloke edebileceği yerler
• Nemli veya ıslak bir bölge

Uygunluk Beyanı
Bu ürün, 2006/95/EC sayılı Düșük Voltaj Yönergesi ve 2004/108/
EC sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Avrupa Yönergesi'ne
uygundur. Tam uygunluk beyanına
www.honeywellanalytics.com web sitesinden ulașabilirsiniz.
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Tehlikeli CO durumu hakkında erken uyarı veren Ön Alarm işlevini
etkinleştirmek için, alarmı açtıktan sonra 30 saniye içinde TEST/
SESSİZ düğmesine beş kez basın. TEST/SESSİZ düğmesine
her basıldığında güç ışığı yanıp söner. Etkinleştirme başarılı
olursa, mavi HAVALANDIRMA ışığı kısa alarmlarla birlikte
beş kez yanıp söner.
Ekran*

Dikkat: Alarmın çalıştırılabilmesi için duvar montaj
levhasına bağlanması gerekir.
Alarm kendi başına durabilir (örneğin masa veya rafa yerleştirilebilir)
ya da duvara veya tavana sabitlenebilir. Duvara montaj ürünle
birlikte verilen çiviye geçirme veya uygun tipte dübeller/vidalar
(ürünle birlikte verilmez) kullanılarak kalıcı biçimde sabitleme
şeklinde yapılabilir.

13. Alarmı kapatın
Duvara montaj levhasından çıkardığınız takdirde alarm kapatılır.
Küçük bir tornavida benzeri, uygun bir alet kullanarak alarmın sağ
üst kenarındaki müdahale koruması sekmesine bastırın ve alarmı
sola doğru kaydırarak duvara montaj levhasından çıkarın.

Anlamı
Ön alarm
işlevi başarıyla
etkinleştirildi

Ön Alarm işlevini herhangi bir zamanda devre dışı bırakmak için,
alarmı kapatın ve TEST/SESSİZ düğmesine basın. Ön Alarmın
etkinleştiğini kontrol etmek için, TEST/SESSİZ düğmesine
kısa süreli basın. Ön Alarm etkinleşirse, yeşil GÜÇ ve mavi
HAVALANDIRMA ışıkları birlikte yanıp söner. Ön Alarm
etkinleştirilmemişse sadece yeşil GÜÇ ışığı yanıp söner.

Yüksek sesli alarm

Duraklatma

18 saniyeden
uzun

Düşük seviyeli
izleme modu
başlatma bildirimi:
Yeşil Yanıp Sönme +
Mavi Yanıp
Sönme + Alarm
Düğme bırakılabilir
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CO Alarmı
1 metre ile
3 metre

Alarm yakıtla çalışan bir cihaz bulunmayan bir odaya monte
edilecekse, insanların solunum bölgesine olabildiğince yakın
yerleştirilmelidir.
Yaşam alanının yatılan yeri de içerdiği karavanlar, tekneler
veya kiralık odalar gibi yerlerde, cihaz yemek pişirme aletlerine/
cihazlarına olabildiğince uzak, insanların uyuyacakları yere
olabildiğince yakın yerleştirilmelidir.

CO Alarmı
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11. İlk açış

Duvara hızlı montaj için:
1. Duvara
	
montaj levhasını, alarmı monte etmek istediğiniz yere
yerleştirin
2. Bir kalem yardımıyla merkezi anahtar deliğini işaretleyin
3. Çiviyi (ürünle verilir) işaretlenen bu konuma çekiçle vurarak sokun

Not: İsteğe Bağlı Ön Alarm işlevi yalnızca alarm çalıştırıldıktan
sonraki 30 saniye içinde etkinleştirilebilir.
Alarm, duvara montaj levhasının içine sabitlenince açılır.
Dikkat: Alarmınız kendi başına duran bir alarmsa
bile duvara montaj levhasını sabitlemeniz gerekir.

1. Duvara
	
montaj levhasını, alarmı monte etmek istediğiniz yere
yerleştirin
2. Bir kalem yardımıyla iki vida deliğini işaretleyin
3. 5 mm çapında delikler açın ve uygun dübeller yerleştirin
4. Montaj levhasını duvara/tavana vidayla sabitleyin
Bağımsız AÇMA/KAPATMA anahtarı; duvar
braketine monte edilince etkinleşir
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Kalıcı olmayan duvara
montaj için askı anahtar
deliği

Duvara montaj vida delikleri

15. Sorun giderme ve yardım alma
Tüm talimatları dikkatle okuyup uygulamanıza rağmen alarm yine de
çalışmıyorsa, “Bize Ulaşın” bölümünde listelenmiş en yakın müşteri
hizmetleri merkezimize başvurun. Müşteri temsilcilerimiz sorununuzu
hızlıca çözebilirler. Dilerseniz yerel satıcıya da başvurabilirsiniz.

Alarm ömrünün sonuna geldiğinde, yerel
düzenlemelere uygun olarak alarmı atın. Elektronik atık
sınıfında olduğundan ve bir pil içerdiğinden, evsel
atıklardan ayrı olarak geri dönüşüme gönderilmelidir.

CO Alarmı, EN 50291-1 “Meskenlerde Karbonmonoksit
algılamasında kullanılan elektrikli cihazlar” ve EN50291-2 “Gezi
araçları ve gezi tekneleri dahil benzeri kapalı mekânlarda kesintisiz
çalışmak üzere sabit kurulmuş elektrikli cihazlar” başlıklı Avrupa
standartlarına göre BSI sertifikalıdır. Düşük Gerilim Direktifi (LVD) ile
Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Direktifi'ne (RoHS) uygundur.

En az 15 cm

CO Alarmı

• Alarm, gaz yayabilecek kaynağın en yakın kenarından
yatay olarak 1 ila 3 metre mesafede olmalıdır

16. Hizmet ömrü sonu

14. Uyumluluk

En az 30 cm

• Tavana monte bir alarm duvarlardan en az 300 mm uzakta,
duvara monte bir alarm ise tavandan en az 150 mm uzakta
bulunmalıdır. Not: Müdehale emniyeti kilit sekmesine
erişebileceğinizden emin olun.

Garanti kapsamında bir hak talebinde bulunabilmeniz için satın alma
fişini/faturasını ibraz etmeniz gerekir.

Etkinleştirme başarısız olduysa alarmı kapatıp tekrar deneyin.
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•	Tavana yakın olarak ve herhangi bir pencere ya da kapının
yüksekliğinden daha yükseğe yerleştirilmelidir

Ürünü onarılmak veya yenisiyle değiştirilmek üzere bize iade
etmeniz gerekirse, dolgulu bir kutunun içine koyun, arızayı/sorunu
açıklayan bir yazı ekleyin ve kargo ücretini ödeyin. Pille çalışan
cihazlarda, alarmın kapatıldığından emin olun.

Boş

4 saniye içinde 5 kez

Alarm yakıtla çalışan bir cihazla aynı odaya takılmışsa:

Müdahale korumalı duvar veya tavan montajı
için:

CO alarmı
Duvara montaj levhası
Sabitleme çivisi
Talimatlar (bu kılavuz)
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12. Ön Alarm işlevini etkinleştirin

Ses

Cihaz sadece uzman bir kişi tarafından takılmalıdır.

•
•
•
•

*sadece XC100D modelinde mevcuttur

20

23

Uyarı

• Lavaboların hemen üzeri veya yemek pişirme cihazlarının
çok yakını

Tüm simgeler
gösterilmiştir

Düğme bırakılınca Normal moda geri döner

10. Kurulum - Alarmın montajı

Alarm şuralara monte edilmemelidir:

• Sistemin engellenebileceği sınırlı alanlar

PPM

8 sn 9 sn 10 sn 11 sn 12 sn 13 sn 14 sn 15 sn 16 sn 17 sn

İdeal olarak, yakıtla çalışan bir cihaz barındıran her odaya bir alarm
takılmalıdır. Yatak odalarına ve sıkça vakit geçirdiğiniz odalara da
alarm taktırmanız önerilir.
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9. Kurulum - Alarmın monte edilmemesi
gereken yerler

Işıklar
Alarm (kırmızı)
Güç (yeşil)
Arıza (sarı)
Havalandırma
(mavi)

Düşük
Seviyeli
İzleme
Modu

Pil Yönergesi Beyanı

•	Her tür açık mekân veya sıcaklığın -10°C'nin altına inebileceği
ya da 45°C'nin üzerine çıkabileceği yerler

75%
50%
25%

Anlamı
Tüm ışık ve
ses sinyalleri
çalışıyor

8. Kurulum - Alarmın monte edilmesi gereken yerler
PPM

Alarm
seviyeleri

Ekran*

Her ışık, bir sesli sinyalle
birlikte sırayla yanıp söner
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7. Teknik Özellikler
Algılanan gaz
Sensör
teknolojisi

Ses

Test/Ölçüm moduna genel bakış:

Düğme bırakılsa bile yapılır
17

Işıklar
Alarm (kırmızı)
Güç (yeşil)
Arıza (sarı)
Havalandırma
(mavi)

17. Feragat
Karbonmonoksit Alarm Cihazı potansiyel olarak tehlikeli
olabile-cek Karbonmonoksit gazı birikmesini size haber vermek
için tasarlanmıştır. Bir Karbonmonoksit sorununu düzeltmek ya
da karbonmonoksitin kaynağını bulmak için tasarlanmamıştır.
Alarm nedeniyle gerçekleştirilen herhangi bir karbonmonoksit
incelemesi veya hizmet alımının ödemesinden Honeywell
sorumlu tutulamaz.
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1. Alarmı, merkezin yaklaşık 10 mm soluna gelecek biçimde
duvara montaj levhasının üzerine yerleştirin.
2. Duvar levhasına sıkıca bastırın ve alarmı sağa kaydırın
3. Müdahale Korumalı kilit sekmesi yerine oturacaktır.
4. Tüm ışıklar sırayla yanıp söner ve alarm ünitesi bir ses
çıkararak alarmın etkinleştirildiğini belirtir.
5. Yeşil ışık dakikada bir kez yanıp sönerek alarmın çalıştığını
bildirir.
6. Alarmı, Aylık Test için aşağıdaki prosedüre göre test edin.
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18. Garanti
“Normal kullanım koșullarında, malzeme ve isçilikteki hatalara
karșı, satın aldıgınız tarihten itibaren altı yıl boyunca veya
ünitenin önündeki son kullanma tarihine kadar -hangisi daha
önce gelirse- yeni karbonmonoksit alarmınız garanti
kapsamındadır. Bu süre boyunca, normal kullanım koșullarında,
malzeme veya isçilik yönünden arızalı bulunan karbonmonoksit
alarmı onarılır veya degiștirilir. Ancak, hasar gördügü, yanlıș
kullanıldığı için veya degiștirilip söküldüğü için bozulduğu
anlașılan üniteleri tamir etmek veya degiștirmek Honeywell
sorumluluğunda değildir.” Arızalı ürünler faturası ile beraber
kutusunda teslim edilmelidir.

San. ve Tic. Bakanlığı Garanti Belgesi
Bu belgenin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan
Garanti Belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca T.C
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması
Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
Belgenin veriliş tarihi: 03.05.2007
Belgenin sayısı: 40110

19. Servis
Tuna Isı Malzemeleri LTD. ȘTİ. - 0216 441 91 07
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