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Įžanga 

Dėkojame, kad įsigijote mūsų siūlomą anglies monoksido jutiklį. Prieš 
naudojant produktą, prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją. 

Šis anglies monoksido jutiklis naudojamas tik anglies monoksido dujoms 
aptikti. Negali būti naudojamas dūmams ar kitoms dujoms aptikti. Jeigu 
norite efektyviai apsisaugoti nuo anglies monoksido dujų, sumontuokite 

jutiklį kiekviename kambaryje, virtuvėje ir skalbykloje. 
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I.  Anglies monoksido jutiklio FA370 naudojimas 
 

1. FA370 specifikacijos 
• Aptinkamos dujos: Anglies Monoksidas  

• Aptikimo metodai: Elektroninis ir cheminis sensoriai 

• Matmenys: 90x120x40mm 

• Svoris: 220g. 

• Tipas: B tipas (nėra valdomo išėjimo) 

• Naudojama įtampa: DC 4.5V (3vnt AA/LR6 alkaline tipo elementai 
po 1.5V) 

• Įtampos kritimas: Kai įtampa mažesnė kaip 3.5V, jutiklis vistiek 
veikia 7 dienas. 

• Veikimo temperatūra 0°C - +45°C 

• Drėgnumo diapazonas: 0-90%RH 

• Vartojama srovė budėjimo režime: 80±10uA 

• Vartojama srovė aliarmo režime: 45 -75 mA 

• Garso stiprumas: 85dB (1m atstumu) 

• Ekrano rodomos koncentracijos diapazonas: 25-550 PPM ±10% 
paklaida. 

 
Kai koncentracija viršija 550 PPM, ekranas rodo – „Hco“. Kai koncentracija 
mažesnė negu 25 PPM, rodoma – 0 PPM. 
Baterijos indikatoriaus 4 lygiai: Baterija pilnai veikianti, baterijos lygis 
pakankamas, baterijos lygis žemas, baterija išsikrauna. 
Anglies monoksido jutiklio įvertinimas: atitinka EN50291 standartą. 
 
Anglies monoksido 
koncentracija PPM 

Jutiklis suveikia po (min.) 
 

33 PPM Nuo 120 min. 
55 PPM 60 – 90 min. 
110 PPM 10 – 40 min. 
330 PPM Iki 3 min. 
  

Sąlygos aliarmui nustoti – jutiklis nustoja skelbti aliarmą automatiškai praėjus 
6 sekundėms po to kai anglies monoksido koncentracija nukrenta žemiau 40 
PPM. 
Maitinimo lemputė: mirksi kas 45 sekundes. 
Klaidos patikra: patikrinama kas 2 minutes. 
Patalpos tinkamos montavimui: Butai, nuosavi namai, viešbučio kambariai, 
sandėliai, rūsiai. 
Veikimo laikas: 5 metai. Praėjus 5-ių metų jutiklio veikimo laikotarpiui, dėl 
savo saugumo pakeiskite seną jutiklį nauju. 
 

2. Trumpa anglies monoksido jutiklio FA370  instrukcija 
 



Pagrindinė FA370 jutiklio funkcija yra aptikti anglies monoksido dujas (CO) , 
kitaip dar vadinamas smalkėmis. Pagrindinės jutiklio dalys parodytos žemiau 
esančiuose paveiksluose Pav. 1.1. ir Pav. 1.2. 
 

 
Pav. 1.1. 
 

1. Jutiklio korpusas 
2. Maitinimo lemputė 
3. Klaidos lemputė 
4. Aliarmo lemputė 
5. Jutiklio ekranas 
6. Testavimo/perkrovimo mygtukas 
7. Garsiakalbis 
8. Montavimo kiaurymės 
9. Baterijų įdėjimo vieta 
10.  Jutiklio bazė 
11. Fiksatorius 
12. Lankstus fiksatorius 
13. Skylės jutiklio bazės tvirtinimui 
3. Baterijų įdėjimas ir baterijų indikatorius 

 

3.1. Baterijų įdėjimas 
 FA370 jutiklis naudoja 3vnt 1.5V AA tipo alkaline baterijas. Dėkite 
baterijas teisingai pagal + ir – polius, kaip parodyta Pav. 1.3. 
  

 
Pav. 1.3. 
 
Kai įdėsite visas baterijas, jutiklis supypsės ir sumirksės maitinimo, klaidos ir 
aliarmo lemputės („Power“, „Fault“ ir „Alarm“). Jutiklio ekranas ims šviesti 
ir rodyti reikiamą informaciją. Tai reiškia kad baterijos įdėtos tinkamai ir 
jutiklis veikia. 
 
3.2.  Informacija apie baterijų tikrinimą 
 FA370 jutiklis turi funkciją automatiškai tikrinti baterijas. Kai jutiklis yra 
budėjimo režime, baterijos tikrinamos kas 45 sekundes. Baterijos tikrinamos 
dviem būdais. Tai šviečianti maitinimo lemputė ir ekrane degantis baterijos 
simbolis. Pav. 1.4. 

  
Žalia maitinimo lemputė („Power“) mirksi kas 45 sekundes kai įtampa 
jutiklyje didesnė negu 3.5V, tai reiškia kad baterijos tinkamos naudoti.  



Kai įtampa jutiklyje yra žemesnė negu 3.5V, maitinimo lemputė(„Power“) 
mirksi ir jutiklis pypsi kartą per 1min., tai reiškia, kad baterijos silpnos ir jas 
reikia iškart pakeisti. Ekrane rodomas baterijos indikatorius pavaizduotas 
Pav.1.5. 

 
Pav. 1.5. 

Kai indikatorius – D), įdėkite naujas AA/LR6 tipo alkaline baterijas. Kai 
jutiklis pirmą kartą supypsi pranešdamas apie silpnas baterijas. Jutiklis dar 
galės veikti ne mažiau kaip 7 dienas.  

4. Testavimas ir nutildymas 
 

4.1.  Testavimas 
Kai jutiklis tinkamai veikia, indikatorių lemputės ir garsinis signalas turi būti 
testuojami kartą per mėnesį naudojant testavimo mygtuką – „TEST/MENU“ 
Paspauskite testavimo mygtuką – „TEST/MENU“, maitinimo, klaidos ir 
aliarmo lemputės sumirksės. Atleidus mygtuką sumirksės ir jutiklio ekranas. 
Jeigu jutiklis veikia tinkamai, jutiklis supypsės 4 kartus ir mirksės raudona 
aliarmo lemputė. Jeigu jutiklis veikia netinkamai, jutiklis supypsės 2 kartus ir 
mirksės geltona aliarmo lemputė, ekranas rodys užrašą – „Err“. Įprastai 
testuojant jutiklį, ekranas rodo – „---“. 

4.2.  Nutildymas 
Kartais dėl aplinkos veiksnių,  dūmai, kurių sudėtyje yra anglies monoksido 
ar kitos dujos suveikdina jutiklį, bet tos dujos nėra pavojingos sveikatai, 
reikia paspausti testavimo mygtuką,  jei anglies monoksido koncentracija 
mažesnė negu 150PPM, jutiklis gali atšaukia aliarmą ir tikrina dujų 
koncentraciją iš naujo. Jei anglies monoksido koncentracija viršija 150 PPM, 

aliarmas nebūna atšaukiamas, raudona aliarmo lemputė mirksi, bet garsinis 
signalas nutildomas 5 minutėms. Jeigu po 5 minučių anglies monoksido 
koncentracija vis dar viršija 150 PPM, jutiklis iš naujo skelbia pilną aliarmą. 
 
Svarbu: 
Jutiklis yra skirtas jūsų saugumui. Jūs galite nereaguoti į aliarmą ir 
nutildyti jutiklį tik tuo atveju jeigu esate visiškai tikri, kad nėra pavojaus 
jūsų sveikatai.  
 
5. Aliarmo būklė, laikino nutildymo funkcija ir anglies monoksido 
koncentracijos rodymas LCD ekrane. 
5.1.  Aliarmo būklės informacija ir nutildymas 

Kai jutiklis skelbia aliarmą, raudonas aliarmo indikatorius mirksi 4 kartus 1s 
intervalais . Tokiais pačiais intervalais pypsi ir jutiklis. Jei aliarmo metu 
paspausite mygtuką „TEST/MENU“, matysite kad aliarmo lemputė mirksi bet 
jutiklis nepypsi , tai laikino nutildymo funkcija. 
Kai jutiklis suveikia, mirksi LCD ekranas. Jei anglies monoksido 
koncentracija yra didesnė negu 40 PPM,  aliarmas skelbiamas 3-7 sekundžių 
laiko intervalais iki koncentracija nukris žemiau 40 PPM ir jutiklis nustos 
skelbti aliarmą. Laiko intervalai yra skirtingi, priklausomai nuo anglies 
monoksido koncentracijos: 
Iki 90 PPM - 7 sekundės, 
90 – 250 PPM – 5 sekundės, 
250-500 PPM – 3 sekundės, 
Daugiau kaip 500 PPM – 1,5 sekundės. Girdimas pastovus garsinis signalas. 
 
5.2.  Anglies monoksido koncentracijos LCD ekranas 
FA370 jutiklis turi LCD ekraną, kuriame rodomas anglies koncentracijos 
lygis 10 – 550 PPM ribose. Ekrano paklaida ±10%. Jutiklis skirtas buitiniam 
naudojimui, tai nėra profesionali matavimo įranga. Kai koncentracija viršija 
550 PPM, jutiklio ekranas rodo – „Hco“, tai reiškia aukštą anglies monoksido 
koncentraciją ir didelį pavojų. Visi žmonės turi nedelsiant palikti tą patalpą. 
 



Svarbu: 
Kai girdite pastovų nepertraukiamą jutiklio garsinį signalą ar jutiklio 
ekranas rodo – „Hco“, tai reiškia, kad patalpoje aukšta anglies 
monoksido koncentracija. Visi žmonės turi nedelsiant palikti patalpą ir 
kviesti pagalbą.  
 

6. Jutiklio automatinė klaidų patikra ir valdymas 
 
Kai jutiklis veikia netinkamai, LCD ekranas rodo: 

 
Pav. 1.6. 
 
6.1. Jutiklio automatinė klaidų patikra 
FA370 jutiklis turi automatinės klaidų patikros funkciją. Kai jutiklis yra 
įjungtas ir veikia budėjimo režimu, jutiklis patikrinamas automatiškai kas 2 
minutes. Jeigu jutiklis veikia netinkamai, jutiklis supypsi 2 kartus ir kartu 
mirksi geltona klaidos lemputė – „Fault“.  LCD ekranas taip pat mirksi ir 
rodo klaidos pranešimą – „Err“. Kai rodomas klaidos pranešimas, jutiklis 
patikrinamas kas 10 sekundžių. Jeigu klaida pašalinama, klaidos pranešimas 
neberodomas. 
Jeigu paspaudus testavimo mygtuką rodomas klaidos pranešimas, jutiklis 
reaguoja taip pat kaip ir per automatinę klaidos patikrą. 
 
6.2. Jutiklio klaidų valdymas 
Kai jutiklis rodo klaidą, viena iš priežasčių gali būti – nutrūkusi jutiklio 
elektros grandinė. Klaidą taip pat gali įtakoti lakios medžiagos, tokios kaip 
alkoholis. Tokį gedimą, galima pašalinti išjungus jutiklio maitinimą ir 
palaikant švariame ore bent 24 valandas. Jei palaikius jutiklį švariame ore 24 
valandas gedimas nedingsta, tai reiškia, kad jutiklis yra sugedęs. Tokio 

jutiklio daugiau nenaudokite, neremontuokite patys. Tai turi atlikti prekybos 
atstova ar gamintojo autorizuoti servisai. 
 

Įspėjimas: 
Kai jutiklis yra sugedęs nepataisomai. Neremontuokite jo patys ir 
neduokite jo remontuoti servisui, kuris neturi tokios kompetencijos. 
 
7. Ankstesnių aliarmų peržiūros funkcija 
Kai jutiklis suveikia, į jo atmintį 24 valandoms yra įrašoma maksimali anglies 
monoksido koncentracijos reikšmė ir vidutinė. Tam, kad būtų galima matyti 
ar per praėjusią parą nebuvo kilęs pavojus apsinuodyti pavojingomis dujomis. 
7.1.  Ankstesnio aliarmo ir anglies monoksido koncentracijos peržiūra. 
Paspauskite ir palaikykite testavimo mygtuką – „TEST/MENU“ 10 sekundžių 
kol ekrane užsidegs „Ph=”, tuomet pateksite į aliarmo peržiūros režimą. 
Aliarmo peržiūros informacija padalinta į 5 langelius. Kai patenkate į aliarmo 
peržiūros režimą, ekrane bus rodoma informacija pradedant nuo pirmo iki 
penkto langelio. Kiekvienas langelis rodomas ekrane po 10-30 sekundžių iki 
pabaigos. Jei norite pereiti prie langelio, paspauskite testavimo mygtuką – 
„TEST/MENU“ . Langelių reikšmės: 

1. “Ph=” 
2. Rodoma maksimali anglies monoksido koncentracija per pastarasias 

24 valandas. 
3. “24H” 
4. Rodoma vidutinė anglies monoksido koncentracija per pastarąsias 24 

valandas. PPM raidės mirksi. 
5. “cLr” jeigu nuspausite ir palaikysite testavimo mygtuką – 
“TEST/MENU” tada ekrane pasirodys užrašas – “P--”, anglies 
monoksido koncentracijos įrašai bus ištrinti ir maksimali bei vidutinė 
koncentracijos reikšmė bus – 0 PPM. Taip pat jutiklis grįš į budėjimo 
režimą. Ištrinti koncentracijos įrašus taip pat galima išėmus ir iš naujo 
įdėjus baterijas.  

Svarbu: 



Aliarmo įrašų peržiūros funkcija yra papildoma funkcija. Tai padeda 
vartotojams sužinoti ar jutiklis buvo suveikęs per pastarasias 24 
valandas. 

II. FA370 Anglies monoksido jutiklio montavimas 
 

1. Jutiklio montavimo vietos parinkimas 

Montuokite jutiklį miegamuosiuose, vietose kur praleidžiate daug laiko ir 
tokiose vietose kur jūsų manymu gali išsiskirti anglies monoksido dujos. 
Užtikrinkite, kad visi miegantys žmonės galėtų girdėti jutiklio aliarmą. Jei 
pastatas kelių aukštų, rekomenduojama jutiklius montuoti kiekviename 
aukšte. 
Tam, kad užtikrinti patikimą apsaugą ir gerą aliarmo girdėjimą, 
nemontuokite jutiklio: 

• Uždarose patalpose ar erdvėse, tokiose kaip – virtuvinės spintelėse, už 
užuolaidų ir pan. 

• Obstrukcinėse vietose, pvz.: už baldų furnitūros. 

• Nemontuokite jutiklio ant grindų ar ten kur bėga vanduo. 

• Nemontuokite jutiklio šalia durų ar lango. 

• Nemontuokite jutiklio už ventiliatorių, oro vėdinimo ar 
kondicionavimo sistemų. 

• Nemontuokite jutiklio vietose kur temperatūra gali nukristi žemiau -
10°C arba pakilti daugiau kaip +40°C 

• Nemontuokite jutiklio vietose kur yra daug suodžių ar dulkių, tai 
užblokuos jutiklio sensorių. 

• Nemontuokite jutiklio kur yra labai drėgna. 

• Nemontuokite jutiklio šalia virtuvinių indų. 
 

2. Kaip montuoti jutiklį 

Kai montuojate jutiklį, pasirinkite vietą kur būtų patogų jį testuoti ir prižiūrėti 
ar pakeisti baterijas. Tvirtinant jutiklį prie sienos, aukštis turi būti didesnis 

negu 1,5 metro ir 0,30 metro žemiau nuo lubų. Taip pat jutiklis turi būti 
montuojamas 1,5 atstumu nuo kampo, ar didesnių baldų. 

Jutiklio montavimo etapai: 

a) Pažymėkite dvi gręžimo vietas ant sienos naudodami jutiklio bazę. 
Išgręžkite dvi 6mm diametro ir 40mm gylio skyles sienoje.  

b) Įdėkite į skyles plastikinius kaiščius (yra komplekte) ir prisukite 
varžtais (yra komplekte) jutiklio bazę prie sienos. 

c) Įdėkite baterijas į jutiklį ir ištestuokite  kaip aprašyte 1 skyriaus 4 
punkte. Jeigu jutiklis veikia tinkamai, prisukite jį prie sienos ant 
jutiklio bazės. 
 

3. Svarbiausi montavimo aspektai 
• Jutiklis turi fiksatorių, kuris neleidžia montuoti jutiklio ant bazės kai 

nėra įdėtos baterijos. Jeigu neįdėjote baterijų, nemontuokite jutiklio 
ant bazės, galite sugadinti fiksatorių.  

• Jeigu montuojate jutiklį garaže, nemontuokite  toje vietoje kur jutiklį 
gali pasiekti automobilio išmetamosios dujos. Todėl jutiklis gali 
suveikti. 

SVARBU: 
Tam, kad užtikrinti teisingą jutiklio sumontavimą, rekomenduojame tai 
patikėti kvalifikuotiems meistrams. 

III. Anglies monoksido jutiklio priežiūra ir pastabos 
 

1. Kitų dujų patekimas į jutiklį 
FA370 jutiklis gali reaguoti ne tik į anglies monoksido dujas, bet ir į daugelį 
kitų dujų, kurios gali pažeisti jutiklio sensorių: 
Beveik visos metano dujos, propanas, izobutanas, etilenas, etanolis, alkoholis, 
izopropanolis, benzenas, metalbenzenas, acto eteris, vandenilis, sieros 
dioksidas, purškiamas propelantas, dažai, skiediklis, nagų lakas, parfumerija, 
valikliai, automobilių išmetamosios dujos. 



Kai jutiklis yra užterštas ir pažeistas aukštos koncentracijos cheminėmis 
dujomis, jutiklio sensorius gali laikinai neveikti ar visiškai sugesti. Jei jutiklis 
suveikia ir jūs galite užuosti stiprų kokių nors dujų kvapą, tai gali reikšti 
klaidą. Todėl, kad anglies monoksidas  yra bespalvės ir bekvapės dujos. Jei 
kurios nors kitos dujos suveikdina jutiklį, palaikykite jutiklį gryname ore apie 
30 minučių. Jei vistiek aliarmas neišsijungia ar ekranas rodo kad 
koncentracija kyla, tai reiškia kad jutiklis buvo užterštas kitomis dujomis. 
Šiuo atveju turi būti išjungtas jutiklio maitinimas ir jutiklis padėtas gryname 
ore ilgesniam laikui, kad prasivėdintų. Jeigu praėjus savaitei koncentracija 
nesumažėja iki 0 PPM, reiškia, kad jutiklio sensorius yra pažeistas 
nepataisomai ir jutiklio daugiau naudoti negalima. 
 
Svarbu: 
Jeigu jutiklis buvo užterštas kitomis dujomis ir padėjus jutiklį savaitei 
gryname ore koncentracija nesumažėja iki 0 PPM, jutiklio daugiau 
naudoti negalima. 
 
2. Teisinga jutiklio priežiūra 
 
Naudojant jutiklį, jis turi būti švarus. Jis tūri būti prižiūrimas kartą per 
mėnesį, kitu atveju per laiką jutiklis gali būti užterštas ir nebetinkamas 
naudoti. 
Priežiūros metodai: 

• Jeigu ant jutiklio korpuso matomos dulkės, panaudokite dulkių siurblį 
jas pašalinti. 

• Nuvalykite jutiklio korpusą vandeniu sudrėkinta, bet išgręšta šluoste. 
Nuo šluostės neturi lašėti vanduo. 

• Atidarykite baterijų skyrių,  patikrinkite ar baterijos nėra išbėgusios ar 
paveiktos rūdžių, jei taip išimkite jas ir pavalykite skyrių drėgna 
šluoste ir įdėkite naujas baterijas.  

• Po valymo, turi būti atliktas jutiklio testavimas. Jeigu jutiklis veikia 
tinkamai, galite toliau jį naudoti. 

Svarbu: 

Jutiklis turi būti valomas ir prižiūrimas kartą per mėnesį. Atliekant 
priežiūrą negalima naudoti jokių cheminių priemonių. 

3. Dažniausios problemos ir aspektai 
 

• Nenaudokite cheminių aerozolių tokių kaip – oro gaivikliai, 
parfumerija, purškiami dažai ir kt. šalia jutiklio. 

• Neuždažykite jutiklio. Jeigu jums reikia nudažyti sieną ar grindis, 
pirmiausia įdėkite jutiklį į plastikinį maišelį. Kai patalpos bus 
išvedintos, tada galite vėl sumontuoti jutiklį į jo vietą. 

• Neužkimškite jutiklio vėdinimo angos su jokiomis medžiagomis. 

• Jeigu jutiklis nukrinta ant žemės, pakelkite jį ir patikrinkite ar 
baterijos yra savo vietose. Jeigu viskas gerai, ištestuokite jutiklį 
paspausdami – “TEST/MENU” mygtuką. Jeigu jutiklis veikia 
tinkamai sumontuokite jį į tam skirtą vietą. 
 

4. Jutiklio ardymas, modifikavimas ar netinkama priežiūra. 
Jutiklis yra sukalibruojamas gamykloje. Jeigu jutiklis yra savavališkai 
ardomas ar pakeičiamas kuris nor komponentas, tai gali sugadinti jutiklį.  
 
Įspėjimas: 
Jūs negalite remontuoti ar keisti jutiklio komponentų per jutiklio 
garantinį laikotarpį, kitu atveju jutiklis gali būti sugadintas ar 
netinkamai veikti ir tai gali sukelti pavojų, nes nebūsite apsaugoti nuo 
pavojingų anglies monoksido dujų. 
 
 

IV. Papildomos instrukcijos 
 
1. Susipažinimas su anglies monoksido dujomis. 
Anglies monoksidas yra bespalvės ir bekvapės dujos, kurios išsiskiria 
vykstant degimo procesui ir yra mirtinai pavojingos žmogaus organizmui. 
Kai degimo procesas vyksta uždaroje patalpoje, anglies monoksidas gali 
pasiekti aukštą koncentraciją. Jeigu žmogus būna tokioje patalpoje, jo 



gyvybei iškyla pavojus. Daugumoje šalių anglies monoksido dujos laikomos 
vienos pavojingiausių dujų, joms yra skiriamas ypatingas dėmesys ir 
saugumo priemonės. 
 
2. Kaip išsiskiria anglies monoksido dujos 
Namuose, anglies monoksidas išsiskiria kur vyksta degimo procesas. 
Pagrindiniai šaltiniai yra virtuvėse ir šildymo sistemose, pavyzdžiui: viryklės, 
vandens šildytuvai, židiniai, malkomis kurenamos krosnys, griliai, gamtinių 
dujų katilai ir kiti šildymo prietaisai. Kai šie prietaisai yra gerai vėdinamose 
vietose ir tinkamai veikiantys, anglies monoksido koncentracija yra žema ir 
pavojaus žmonėms nesukelia. Bet kai patalpa nera gerai vėdinama ar 
prietaisai netvarkingi, anglies monoksido koncentracija pakyla ir kyla pavojus 
žmonėms. 
 
3. Anglies monoksido pavojus žmonėms 
Kasdieniniame gyvenime, kiekvienas žmogus daugiau ar mažiau susiduria su 
anglies monoksido dujomis. Ekspertai teigia, kad negimę kūdikiai, vaikai, 
senyvo amžiaus žmonės ir tie, kurie turi širdies ar kvėpavimo sutrikimų yra 
labiausiai pažeidžiami anglies monoksido. Kad būti sveikiems ir saugiems, 
degimo prietaisų aprašyti šioje instrukcijoje, negalima uždėti ar užstoti kitais 
daiktais ar baldais. Naudokite šiuos prietaisus teisingai. Nenaudokite jų 
uždarose ar mažai vėdinamose patalpose. Visada atlikite prietaisų priežiūrą.  
Taip pat privalote žinoti ir apie pirmuosius apsinuodijimo anglies monoksidu 
simptomus. Jeigu jaučiate, kad apsinuodijote, nedelsiant eikite į gerai 
vėdinamą patalpą ar lauką, kur yra gryno oro, jeigu reikia kreipkitės pagalbos. 
Kraujo patikrinimas yra tiksliausias metodas nustatyti ar žmogus yra 
apsinuodijęs anglies monoksidu. 
Norint apsisaugoti,  degimo prietaisus naudokite atsargiai ir žinokite,kad  
visada yra rizika išsiskirti anglies monoksido dujoms, todėl turite būti 
pasiruošę reaguoti arba net palikti patalpas. Žmonės gali reaguoti į pavojų ar 
palikti patalpas, tačiau sustabdyti anglies monoksido išsiskyrimą yra 
neįmanoma. 
 
4. Apsinuodijimo simptomai 

 

• Lengvo apsinuodijimo anglies monoksidu simptomai: 
Lengvas galvos skausmas, pykinimas, vėmimas,  silpnumas. 

• Vidutinio apsinuodijimo anglies monoksidu simptomai: 
Galvos skausmas, mieguistumas, pagreitėjęs širdies pulsas. 

• Sunkaus apsinuodijimo simptomai: 
Traukuliai, sąmonės praradimas, širdies ir plaučių nepakankamumas, 
gali būti pažeidžiamos smegenys ir ištikti mirtis. 

 
Apsinuodijimo simptomai pagal anglies monoksido koncentraciją: 
Anglies monoksido koncentracija 
(ppm) 

Apsinuodijimo laikas ir simptomai 

50ppm Didžiausia koncentracija, kokioje gali 
išbūti sveiki suaugę žmonės 8 
valandas. 

200ppm Po 2-3 valandų – lengvas galvos 
skausmas, pykinimas, vėmimas, 
svaigulys. 

400ppm Per 1-2 valandas ima skaudėti galva, 
po 3 valandų kyla pavojus sveikatai. 

800ppm Po 45 minučių – svaigulys, 
pykinimas, traukuliai, samonės 
praradimas per 2 valandas. Po 2-3 
valandų ištinka mirtis. 

1600ppm Galvos skausmas per 20minučių, 
svaigulys, pykinimas. Mirtis per 1 
valandą. 

3200ppm Galvos skausmas per 5-10minučių, 
svaigulys, pykinimas. Mirtis per 25-
30 minučių. 

6400ppm Galvos skausmas per 1-2 minutes, 
svaigulys, pykinimas. Mirtis per 10-
15minučių. 

12800ppm Mirtis per 1-3 minutes. 
 



Šie apsinuodijimo simptomai aprašyti sveikam suaugusiam žmogui. Vaikams, 
senyvo amžiaus žmonėms ar turintiems problem su širdimi, simptomai 
pasireiškia grečiau. Kadangi anglies monoksidas kelia pavojų žmonėms ir jų 
sveikatai, kai suveikia jutiklis turite atlikti šiuos veiksmus: 
 

1) Išjunkite degimo procesą vykdantį prietaisą, kuris išskiria anglies 
monoksidą. Atidarykite langus ir duris. 

2) Informuokite visus žmones esančius patalpoje apie anglies monoksido 
pavojų, jei reikia liepkite visiems palikti patalpas ir eiti į gryną orą. Jei 
reikia kvieskite greitąją. Gryžti į patalpas galima tik įsitikinus, kad jos 
buvo gerai išvėdintos. Rekomenduojama naudoti deguonies kaukes ar 
dujokaukes. 

3) Kai patalpos išvėdintos, nedelsiant kreipkitės į specialistus, kurie 
apžiūrėtų degimo prietaisą iš kurio išsiskyrė anglies monoksidas.  
Įvertinus situaciją, bus nuspręsta prietaisą remontuoti arba pakeisti.  

4) Kad išvengti anglies monoksido pavojaus ir žalos sveikatai, jūs ir jūsų 
šeimos nariai privalo žinoti apie anglies monoksido dujas, kaip jos 
išsiskiria, kokį sukelia pavojų, kaip nuo jų apsisaugoti ir ką daryti 
apsinuodijus. 

 
 
5. Anglies monoksido jutiklio FA370 komplektacija 
 
Jutiklio gamyklinė komplektacija 
Nr.  Detalės pavadinimas Kiekis 
1. Jutiklis FA370 1vnt 
2. Jutiklio bazė 1vnt 
3. AA tipo alkaline baterijos 3vnt 
4. Varžteliai 2vnt 
5. Plastikiniai kaiščiai 2vnt 
 
 

 

SVARBU: 
Ši instrukcija yra labai svarbi, norint naudotį anglies monoksido jutiklį 
FA370, prašome atidžiai perskaityti ir saugoti ją. Jeigu produktas 
sugenda dėl vartotojo kaltės ar kitaip sulaužomas Garantija nėra 
teikiama. Kitu atveju jutikliui(išskyrus baterijas) suteikiama 5 metų 
garantija. Dėkojame, kad perkate mūsų prekes. 
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