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A Sprue Safety Products Brand

Das im Produkt enthaltene W2 Modul wurde von der TRaC Global Ltd. gemäß 

RD Standard ETSI EN 300 220-2 V2.3.2 (2010-02) getestet.

Module RF W2 à l’intérieur du produit testé par le laboratoire indépendant 

TraC Global Ltd selon la norme RF ETSI EN 300 220-2 V2.3.2 (2010-02).

W2 module opgenomen in het product, onafhankelijk getest op RF-norm ETSI 

EN 300 220-2 V2.3.2 (2010-02) door TRaC Global Ltd.

EN 50291-1:2010
EN 50291-2:2010

KM 551504

Batteriebetriebener Kohlenmonoxidmelder. Nicht austauschbarer 3 V DC Akku. 

Détecteur de monoxyde de carbone à pile. Pile DC 3V non remplaçable. 

Koolmonoxide-melder op batterijen. Niet vervangbare 3 V DC batterij.
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agents. Sprue Safety Products Ltd ne reconnaît aucune 
modification apportée à cette garantie par des tierces parties.

Sprue Safety Products Ltd décline toute responsabilité 
pour tout dommage accidentel ou consécutif provoqué 
par l’infraction à une quelconque garantie expresse ou 
implicite. Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, 
toute garantie implicite de caractère commercialisable ou 
d’aptitude à une application donnée est limitée à 5 (cinq) 
ans. La présente garantie n’affecte pas vos droits légaux. 
À l’exception du décès ou de lésions personnelles, Sprue 
Safety Products Ltd décline toute responsabilité pour 
un(e) quelconque perte d’utilisation, dommage, coût ou 
frais relatifs à ce produit, ou pour un(e) quelconque perte, 
dommage ou frais indirects ou consécutifs encourus par 
vous ou tout autre utilisateur de ce produit.

Deze gebruikershandleiding is ook verkrijgbaar in grotere letters en andere formaten via 
email: klantenservice@sprue.com voor nadere informatie. Monteert u deze melder voor 
derden, overhandig dan deze handleiding aan de bewoner.
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INSTALLATIEHANDLEIDING

• Temperatuurbereik: -10ºC tot 40ºC.

• Vochtigheidsbereik: 30 - 90% RV.

• 5 jaar garantie.

PLAATSING

Deze koolmonoxidemelder is geschikt voor 
gebruik in huiselijk omgevingen (stacaravans), 
caravans en campers.

Het volgende advies uit BS EN 50292-2013 
geldt voor alle beoogde toepassingen, er zijn 
geen speciale instructies aan het eind van dit 
hoofdstuk in relatie tot het plaatsen in (sta)
caravans.

WAARSCHUWING: deze detector zal enkel de 
aanwezigheid van koolmonoxide in de buurt van 
de sensor aangeven. Er kan ook koolmonoxide 
aanwezig zijn op andere plekken.

KENMERKEN
• Wi-Safe 2™technologie, die draadloze 

koppeling tussen andere Wi-Safe 2 melders 
mogelijk maakt.

• Een geavanceerde elektrochemische sensor 
die lage concentraties koolmonoxide 
nauwkeurig meet, zodat u tijdig 
wordt gewaarschuwd voor een giftige 
koolmonoxideconcentratie in uw huis.

• Continue detectie van koolmonoxide.

• Geen vals alarm veroorzaakt door normale 
verontreinigingen in een huishouden.

• Luid alarm van 85 dB (op 1 meter afstand) om 
u te waarschuwen in geval van nood.

• Test / -knop.

• RIngebouwde regelmatige controle om te 
verzekeren dat de detector correct werkt.

• Gecertificeerd volgens de Europese norm 
voor koolmonoxidemelders  
EN 50291-1:2010 en EN 50291-2:2010.

IN WELKE KAMER MOET IK DE DETECTOR 
INSTALLEREN?

Idealiter installeert u één detector in elke kamer 
waarin een brandstof verbrandend apparaat 
staat. Om te verzekeren dat personen in andere 
kamers ook tijdig worden gewaarschuwd, kunt u 
extra apparaten installeren in afgelegen kamers 
waarin personen langere tijd verblijven terwijl 
ze wakker zijn en waar het alarm van apparaten 
in andere delen van het gebouw niet kunnen 
worden gehoord, en in elke slaapkamer.

Als er meer kamers zijn met een brandstof 
verbrandend apparaat en u slechts over een 
beperkt aantal detectors beschikt, dan dient u de 
volgende punten te overwegen om te beslissen 
waar u de detectors installeert: 

• Installeer de detector in een kamer waarin een 
apparaat zonder rookkanaal of met een open 
rookkanaal staat, en 

• Installeer de detector in de kamer waar de 
inwoner(s) de meeste tijd doorbrengen.

• Als de woning een studio is (één enkele 
kamer die fungeert als woon- en zitkamer), 
dan moet de detector zo ver mogelijk van het 
kookfornuis worden geïnstalleerd, maar zo 
dicht mogelijk bij de plaats waar de persoon 
slaapt.
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INSTALLATIEHANDLEIDING

• Temperatuurbereik: -10ºC tot 40ºC.

• Vochtigheidsbereik: 30 - 90% RV.

• 5 jaar garantie.

PLAATSING

Deze koolmonoxidemelder is geschikt voor 
gebruik in huiselijk omgevingen (stacaravans), 
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Het volgende advies uit BS EN 50292-2013 
geldt voor alle beoogde toepassingen, er zijn 
geen speciale instructies aan het eind van dit 
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caravans.

WAARSCHUWING: deze detector zal enkel de 
aanwezigheid van koolmonoxide in de buurt van 
de sensor aangeven. Er kan ook koolmonoxide 
aanwezig zijn op andere plekken.

• Als het apparaat in een kamer staat die 
normaal niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld 
een boilerruimte), moet de detector buiten 
deze kamer worden geïnstalleerd zodat het 
alarm beter te horen is. Ook kunt u op een 
bepaalde afstand een apart alarm installeren 
en dit aansluiten op een detector type A die is 
gemonteerd in de kamer waarin het brandstof 
verbrandend apparaat staat. 

WAAR IN DE KAMER MOET IK DE 
DETECTOR INSTALLEREN?

Detectors in de kamer waar het brandstof 
verbrandend apparaat staat Voor zowel muur- 
als plafondgemonteerde apparaten geldt  
het volgende:

• De detector moet op een horizontale 
afstand van 1 tot 3 meter van de mogelijke 
koolmonoxidebron worden geïnstalleerd.

• Als er zich een scheidingsmuur in de kamer 
bevindt, moet de detector aan de kant van 
de potentiële koolmonoxidebron worden 
geïnstalleerd.

IN WELKE KAMER MOET IK DE DETECTOR 
INSTALLEREN?

Idealiter installeert u één detector in elke kamer 
waarin een brandstof verbrandend apparaat 
staat. Om te verzekeren dat personen in andere 
kamers ook tijdig worden gewaarschuwd, kunt u 
extra apparaten installeren in afgelegen kamers 
waarin personen langere tijd verblijven terwijl 
ze wakker zijn en waar het alarm van apparaten 
in andere delen van het gebouw niet kunnen 
worden gehoord, en in elke slaapkamer.

Als er meer kamers zijn met een brandstof 
verbrandend apparaat en u slechts over een 
beperkt aantal detectors beschikt, dan dient u de 
volgende punten te overwegen om te beslissen 
waar u de detectors installeert: 

• Installeer de detector in een kamer waarin een 
apparaat zonder rookkanaal of met een open 
rookkanaal staat, en 

• Installeer de detector in de kamer waar de 
inwoner(s) de meeste tijd doorbrengen.

• Als de woning een studio is (één enkele 
kamer die fungeert als woon- en zitkamer), 
dan moet de detector zo ver mogelijk van het 
kookfornuis worden geïnstalleerd, maar zo 
dicht mogelijk bij de plaats waar de persoon 
slaapt.
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• Detectors in kamers met een schuin plafond 
moeten worden geïnstalleerd aan de hoge 
kant van de kamer.

Bovendien moet rekening worden gehouden 
met het volgende Als de detector aan een muur 
wordt geïnstalleerd:

• Moet deze dicht bij het plafond worden 
geïnstalleerd; 

• Moet deze hoger dan alle ramen en deuren 
worden geïnstalleerd;

• Moet deze op minstens 150 mm afstand van 
het plafond worden geïnstalleerd.

Als de detector op een plafond wordt 
geïnstalleerd: 

• Moet deze worden geïnstalleerd op minstens 
300 mm van alle muren en eventuele 
voorwerpen op het plafond, zoals lampen.

Detectors geïnstalleerd in slaapkamers of in 
kamers die verder verwijderd liggen van een 
brandstof verbrandend apparaat, moeten 
relatief dicht bij het ademgebied van de 
inwoners worden geïnstalleerd.

CARAVANS

Caravans zijn blootgesteld aan een verhoogd 
risico van binnendringend koolmonoxide via 
ventilatieopeningen door de aanwezigheid van 
andere voertuigen, motoren, generatoren of 
barbecues, hoewel dit niet van invloed is op de 
basisinstructies voor de locatie van de detector. 
Caravans moeten worden uitgerust met een 
detector in dezelfde ruimte waarin zich het/ de 
verbrandingstoestel(len) bevindt/bevinden, 
aangebracht volgens het voorgaande advies 
in dit gedeelte. Wanneer de caravan uit één 
enkele leefruimte bestaat waarin zich ook de 
slaapgelegenheden bevinden, kan dit worden 
beschouwd als een slaap/woonvertrek en is 
één detector voldoende. Slaapgelegenheden 
die zich echter in een andere ruimte dan het/
de verbrandingstoestel(len) bevinden, moeten 
ook voorzien zijn van een detector, aangebracht 
volgens het voorgaande advies in dit gedeelte.

Het is niet altijd mogelijk om een optimale locatie 
voor een detector te vinden. In een kleine caravan 
zijn er bijvoorbeeld onvoldoende verticale 
vlakken beschikbaar. Wanneer een detector in 
dergelijke situaties moet worden aangebracht, 
zijn de twee belangrijkste overwegingen bij het 
selecteren van een detectorlocatie:

• de detector mag niet direct boven een 
warmte- of stoombron worden gemonteerd; 
en

• de detector moet op een afstand van 1-3 
meter van de dichtstbijzijnde rand van een 
mogelijke bron worden gemonteerd.

INSTALLATIE
✓ DOEN:

• Zorg ervoor dat deze melder wordt 
geïnstalleerd volgens de instructies.

× NOOIT DOEN: 

•  Met het alarm knoeien, vanwege het 
risico op elektrische schok of storing!

Er zijn twee manieren om uw koolmonoxide 
melder aan een muur te bevestigen:

1.) Door gebruik te maken van de 2 
schroeven
Kantel de koolmonoxidemelder omlaag, 
weg van de beugel. Zorg ervoor dat u alle 
meegeleverde schroeven gebruikt, omdat 
deze speciaal gekozen zijn om bij dit product 
te gebruiken. Boor gaten in de muur. Steek 
de plastic muurpluggen in de gaten. Gebruik 
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CARAVANS
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dergelijke situaties moet worden aangebracht, 
zijn de twee belangrijkste overwegingen bij het 
selecteren van een detectorlocatie:

• de detector mag niet direct boven een 
warmte- of stoombron worden gemonteerd; 
en

• de detector moet op een afstand van 1-3 
meter van de dichtstbijzijnde rand van een 
mogelijke bron worden gemonteerd.

INSTALLATIE
✓ DOEN:

• Zorg ervoor dat deze melder wordt 
geïnstalleerd volgens de instructies.

× NOOIT DOEN: 

•  Met het alarm knoeien, vanwege het 
risico op elektrische schok of storing!

Er zijn twee manieren om uw koolmonoxide 
melder aan een muur te bevestigen:

1.) Door gebruik te maken van de 2 
schroeven
Kantel de koolmonoxidemelder omlaag, 
weg van de beugel. Zorg ervoor dat u alle 
meegeleverde schroeven gebruikt, omdat 
deze speciaal gekozen zijn om bij dit product 
te gebruiken. Boor gaten in de muur. Steek 
de plastic muurpluggen in de gaten. Gebruik 

een schroevendraaier om de stukken plastic 
eruit te drukken, zodat u de schroeven erdoor 
kunt draaien en de beugel op zijn plaats kunt 
vastzetten.

2.) De enkelvoudige bevestigingsoptie 
gebruiken

Kantel de koolmonoxidemelder omlaag, weg 
van de beugel. Plaats de spijker (meegeleverd) 
door het centrale gat in de beugel. Sla de spijker 
voorzichtig met een hamer in de muur totdat de 
koolmonoxidemelder vastzit op zijn plek.
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toekomstig gebruik door deze met plakband op 
de handleiding vast te plakken.

Wanneer de melder is geactiveerd zal de Power 
LED één keer per minuut groen gaan knipperen 
om aan te geven dat de melder volledig 
functioneel is. Test het geluid, powerpack en 
circuit door het midden van de Test / -knop 
in te drukken en ingedrukt te houden om te 
bevestigen dat de melder op de juiste wijze 
functioneert. Het alarm klinkt zodra de knop 
wordt ingedrukt en de Alarm LED zal rood gaan 
branden om aan te geven dat het melder het 
doet en dat het powerpack voldoende stroom 
levert aan de unit.

Vrijstaand
De voet van de melder is zo ontworpen dat hij 
los op een plank kan staan.

BELANGRIJK: Volg bij het plaatsen op een 
plank de instructies voor het plaatsen (Zie 
‘Plaatsen’).

UW KOOLMONOXIDEMELDER ACTIVEREN

Uw koolmonoxidemelder heeft een geïntegreerd 
powerpack. Om het powerpack te activeren dient 
u de blokkeerclip te verwijderen door deze uit de 
melder te trekken. Bewaar de blokkeerclip voor 

DRAADLOZE 
ONDERLINGE KOPPELING

De W2-CO-10X-EU is ontworpen om draadloos 
gekoppeld te worden met maximaal 50 
producten binnen het Wi-Safe 2 assortiment. 
De W2-CO-10X-EU is niet ontworpen om te 
communiceren met draadloze melders uit een 
ander assortiment of van andere fabrikanten.   
W2-CO-10X-EU melders moeten “ingeleerd” of 
onderling gekoppeld worden om met elkaar te 
kunnen communiceren. Als één melder wordt 
geactiveerd, zullen alle andere, gekoppelde 
melders ook klinken.

Wi-Safe 2 maakt draadloze communicatie met 
andere Wi-Safe producten mogelijk. Wanneer 
een melder  Koolmonoxide detecteert   stuurt  
de draadloze module een signaal naar alle 
aangesloten melders  in het gehele netwerk.
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toekomstig gebruik door deze met plakband op 
de handleiding vast te plakken.

Wanneer de melder is geactiveerd zal de Power 
LED één keer per minuut groen gaan knipperen 
om aan te geven dat de melder volledig 
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wordt ingedrukt en de Alarm LED zal rood gaan 
branden om aan te geven dat het melder het 
doet en dat het powerpack voldoende stroom 
levert aan de unit.

= Draadloze Onderlinge Koppeling

Het ‘inleren’ van twee draadloze melders in een 
netwerk:

Installeer Melder 1 zoals eerder beschreven.

1. Gebruik een balpen, druk kort op de “learn 
knop” aan de achterkant van Melder 2, en 
laat deze weer los. De rode LED naast de 
learn knop zal kort knipperen en vervolgens 
ongeveer 5 seconden gaan branden. 

DRAADLOZE 
ONDERLINGE KOPPELING
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onderling gekoppeld worden om met elkaar te 
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geactiveerd, zullen alle andere, gekoppelde 
melders ook klinken.

Wi-Safe 2 maakt draadloze communicatie met 
andere Wi-Safe producten mogelijk. Wanneer 
een melder  Koolmonoxide detecteert   stuurt  
de draadloze module een signaal naar alle 
aangesloten melders  in het gehele netwerk.
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3. De rode LED op Melder 2 zal knipperen om 
aan te geven dat hij succesvol is ‘‘ingeleerd’’. 
Als de testknop niet snel genoeg wordt 
ingedrukt, zal het ‘‘inleer’’-proces mislukken. 
Als dit gebeurt, herhaal dan het proces. Plaats 
Melder 2 op zijn positie om de installatie af te 
ronden. Bij het’’inleren’’ van extra melders, 
kan elke melder die al in het netwerk zit als 
‘‘Melder 1’’ gebruikt worden. Dit betekent dat 
u de extra melder kunt ‘‘inregelen’’ op elke 
melder die al in het netwerk zit. Het wordt 
dan onderdeel van het netwerk. U hoeft niet 
elke melder in het netwerk opnieuw in te 
leren!

2. Tijdens deze 5 seconden moet u kort de 
testknop op Melder 1 indrukken om de twee 
melders draadloos onderling te koppelen. 
Melder 1 laat een hoorbaar geluid horen, dat 
bestaat uit 2 cycli van drie harde piepen.

ALARMTEST
Test het geluid, powerpack en circuit door de Test/

-knop in te drukken en ingedrukt te houden 
om te bevestigen dat de melder op juiste wijze 
functioneert. Het alarm klinkt zodra de Test-knop 
wordt ingedrukt en de Alarm LED zal rood gaan 
branden om aan te geven dat het alarm werkt 
en dat het powerpack voldoende stroom levert. 
Deze test moet wekelijks uitgevoerd worden. 

GEBRUIKSAANWIJZING



45

3. De rode LED op Melder 2 zal knipperen om 
aan te geven dat hij succesvol is ‘‘ingeleerd’’. 
Als de testknop niet snel genoeg wordt 
ingedrukt, zal het ‘‘inleer’’-proces mislukken. 
Als dit gebeurt, herhaal dan het proces. Plaats 
Melder 2 op zijn positie om de installatie af te 
ronden. Bij het’’inleren’’ van extra melders, 
kan elke melder die al in het netwerk zit als 
‘‘Melder 1’’ gebruikt worden. Dit betekent dat 
u de extra melder kunt ‘‘inregelen’’ op elke 
melder die al in het netwerk zit. Het wordt 
dan onderdeel van het netwerk. U hoeft niet 
elke melder in het netwerk opnieuw in te 
leren!

ALARMTEST
Test het geluid, powerpack en circuit door de Test/

-knop in te drukken en ingedrukt te houden 
om te bevestigen dat de melder op juiste wijze 
functioneert. Het alarm klinkt zodra de Test-knop 
wordt ingedrukt en de Alarm LED zal rood gaan 
branden om aan te geven dat het alarm werkt 
en dat het powerpack voldoende stroom levert. 
Deze test moet wekelijks uitgevoerd worden. 

SLEEP EASYTM

Waarschuwingen voor bijna lege batterijen 
beginnen vaak‘s nachts of wanneer het 
onhandig kan zijn om uw melder te vervangen. 
U kunt de hoorbare piep voor ‘bijna lege batterij’ 
gedurende een periode van 8 uur uitzetten door 
op de testknop te drukken. Na deze periode 
zal de piep opnieuw beginnen. Dit proces 
kan maximaal 10 keer herhaald worden. Uw 
melder zal gedurende deze periode nog steeds 
koolmonoxide detecteren, maar u dient uw 
melder binnen 30 dagen te vervangen omdat 
hij na deze periode onvoldoende stroom 
kan hebben om u te waarschuwen bij teveel 
koolmonoxide. alarms in the network.

GEBRUIKSAANWIJZING
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WAT  TE DOEN WANNEER 
HET ALARM LUIDT

WAARSCHUWING: een luid alarm is een 
waarschuwing dat een ongewoon hoge 
en potentieel gevaarlijke hoeveelheid 
koolmonoxide aanwezig is. Negeer dit alarm 
nooit, verdere blootstelling kan fataal zijn. 
Controleer alle aanwezigen onmiddellijk op 
symptomen van koolmonoxidevergiftiging en 
neem contact op met de bevoegde autoriteiten 
om alle aan koolmonoxide gerelateerd 
problemen op te lossen. NEGEER NOOIT  
EEN ALARM.

WAT TE DOEN BIJ EEN ALARM:

• Blijf kalm en open deuren en ramen om de 
woning te ventileren.

• Stop het gebruik van alle brandstof 
verbrandende apparaten en schakel deze, 
indien mogelijk, uit.

• Verlaat de woning en laat daarbij alle deuren 
en ramen open.

• Bel het alarmnummer van uw gas- of 
brandstofleverancier; bewaar het nummer op 
een duidelijk zichtbare plaats.

• Ga niet terug in de woning tot het alarm is 
gestopt. Na blootstelling aan frisse lucht 
kan het nog tot 10 minuten duren voordat 
de sensor herstelt en het alarm stopt, 
dit is afhankelijk van het gedetecteerde 
koolmonoxidepeil.

• Vraag onmiddellijk medische hulp 
voor personen die symptomen van 
koolmonoxidevergiftiging vertonen 
(hoofdpijn, misselijkheid) en vertel 
de arts dat er een vermoeden van 
koolmonoxidevergiftiging is.

• Gebruik de apparaten niet meer tot ze zijn 
gecontroleerd door een deskundige. Een 
technicus die een gasapparaat controleert 
moet daartoe bevoegd zijn.

WAARSCHUWING: Het kan voorkomen dat 
melders die aan deze norm voldoen geen 
bescherming bieden aan mensen die een 
bijzonder risico lopen bij blootstelling aan 
koolmonoxide vanwege leeftijd, zwangerschap 
of medische toestand. Consulteer bij twijfel  
uw arts.

KOOLMONOXIDE KAN 
GEVAARLIJK ZIJN VOOR 

U EN UW GEZIN
Koolmonoxide is een gevaarlijk, giftig gas 
waaraan elk jaar honderden mensen sterven en 
waarvan nog veel meer mensen ziek worden. 
Het wordt vaak de ‘sluipende moordenaar’ 
genoemd omdat het geen geur of smaak 
heeft en onzichtbaar is. Net zoals zuurstof 
komt koolmonoxide het lichaam binnen via de 
longen tijdens de normale ademhaling. Het 
wedijvert met zuurstof en vervangt dit in de 
rode bloedcellen, waardoor de zuurstoftoevoer 
naar het hart, de hersenen en andere vitale 
organen vermindert. In hoge concentraties 
kan koolmonoxide binnen enkele minuten al 
dodelijk zijn. 

Veel gemelde gevallen van 
koolmonoxidevergiftiging tonen aan dat de 
slachtoffers wel beseffen dat ze zich niet goed 
voelen. Ze raken echter gedesoriënteerd en 
zijn niet meer in staat zichzelf in veiligheid te 
brengen door het gebouw te verlaten of hulp 
te roepen. Blootstelling aan koolmonoxide 
tijdens de slaap is bijzonder gevaarlijk, want het 
slachtoffer wordt hier meestal niet wakker van.
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SYMPTOMEN VAN CO-VERGIFTIGING:

• Milde blootstelling: lichte hoofdpijn, 
misselijkheid, braken, vermoeidheid (vaak 
beschreven als een ‘grieperig’ gevoel).

• Gemiddelde blootstelling: ernstige 
kloppende hoofdpijn, versuffing, verwarring, 
versnelde hartslag.

• Extreme blootstelling: bewusteloosheid, 
krampen, stilvallen van hart en longen, dood.

De koolmonoxide-sensor bewaakt het 
koolmonoxide-niveau in de atmosfeer 
rond de detector, uitgedrukt in deeltjes per  
miljoen (ppm).

• 35 ppm De maximaal toegelaten 
concentratie voor continue blootstelling 
van gezonde volwassenen gedurende een 
periode van 8 uur. Dit is een aanbeveling 
van de Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA), de Amerikaanse 
overheidsdienst voor veiligheid en 
gezondheid op de werkplek.
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• 200 ppm Lichte hoofdpijn, vermoeidheid, 
duizeligheid, misselijkheid na 2 - 3 uur.

• 400 ppm Hoofdpijn binnen 1 - 2 uur, 
levensbedreigend na 3 uur.

• 800 ppm Duizeligheid, misselijkheid 
en krampen binnen 45 minuten. 
Bewusteloosheid binnen 2 uur. Dood binnen 
2 - 3 uur. 5 ppm - The maximum allowable 
concentration for continuous exposure for 
healthy adults in any eight hour period, as 
recommended by the Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA). 

Het alarm luidt:

• na 60 tot 90 minuten bij een 
koolmonoxideniveau van 50 ppm.

• na 10 tot 40 minuten bij een 
koolmonoxideniveau van 100 ppm.

• binnen 3 minuten bij een 
koolmonoxideniveau van 300 ppm of hoger.

Als u vermoedt dat u of uw gezin aan 
koolmonoxide worden blootgesteld, open 
dan de deuren en ramen om uw woning te 
ventileren, schakel alle apparaten uit en verlaat 
het gebouw. Neem vervolgens contact op met 
een overheidsinstantie om de bron van de 

koolmonoxide te achterhalen voordat u opnieuw 
het gebouw betreedt. Zoek medische hulp voor 
iedereen die last heeft van de effecten van 
koolmonoxide-vergiftiging.

Vaak voorkomende bronnen van 
koolmonoxide:

• Olie-en gasboilers

• Draagbare generatoren

• Keukenfornuizen op olie of vaste 
brandstoffen

• Verwarmingstoestellen op gas of paraffine

• Barbecues

• Verstopte schoorstenen

• Hout- of gaskachels

• Sigarettenrook

• Gastoestellen

• Alle apparaten op fossiele brandstof

WAARSCHUWING: deze koolmonoxidemelder 
detecteert geen ontvlambaar gas of rook. 
Installeer de juiste melders om ontvlambare 
gassen of rook te detecteren.

Deze koolmonoxide-detector mag niet worden 
beschouwd als vervanging voor een juist(e) 
installatie, gebruik en onderhoud van brandstof 
verbrandende apparaten (inclusief geschikte 
ventilatie- en luchtafvoersystemen) of voor het 
schoonmaken van schoorstenen. 

WAARSCHUWING: Variabelen met betrekking 
tot uw brandstof verbrandende apparaten 
kunnen op elk moment veranderen, d.w.z. het 
rookgaskanaal of de schoorsteen kan opeens 
verstopt of beschadigd raken, apparaten 
werken niet meer correct of omstandigheden in 
naastgelegen gebouwen veranderen, waardoor 
er koolmonoxide ontstaat. Gebruik voor deze 
en andere redenen deze koolmonoxidemelder 
niet slechts op periodieke basis of als 
draagbare detector bij het zoeken naar 
lekkende verbrandingsproducten uit brandstof 
verbrandende apparaten of uit schoorstenen.
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DE INDICATORS BEGRIJPEN

Modus Groene LED Rode LED Oranje LED Tjilp

Normale werking
Knippert één keer per 

minuut
- - -

Alarm -
Knippert om de vijf 

seconden
-

Vier hoorbare 'tjilpen' 

herhaald

Bijna lege batterij/

Einde levensduur 

van sensor

- -
Knippert één keer 

per minuut

Tjilpt één keer 

per minuut terwijl 

tegelijkertijd de oranje 

LED knippert

Sensorfout - - Knippert twee keer 

Tjilpt op een ander 

moment dan de oranje 

LED knippert

BELANGRIJK: Het geselecteerde powerpack is uitgekozen om langer stroom te kunnen leveren dan 
de levensduur van het product, met name de sensor (bij normale functioneringsomstandigheden). De 
levensduur van de sensor is 10 jaar. Daarom moet de melder 10 jaar na de installatiedatum vervangen 
worden.

Probleem Oplossing

De alarm-LED (rood) 
knippert

Als de rode LED elke seconde knippert en het alarm klinkt, is een koolmonoxidelek gedetecteerd. 
Blijf kalm en open de deuren en ramen om het pand te ventileren. Stop het gebruik van 
brandende apparaten en zorg er, indien mogelijk, voor dat ze uitgeschakeld zijn. Evacueer 
het pand en laat de deuren en ramen open. Neem contact op met uw gas- en andere 
energieleverancier via hun nummer voor noodgevallen.

De Fault LED (oranje) 
brandt en de melder 
maakt een 'tjilpend' 
geluid

Als de oranje LED één keer per minuut knippert en de melder ongeveer tegelijkertijd tjilpt, geeft 
dat aan dat de accu bijna leeg is en dat de melder zo snel mogelijk en zeker binnen 30 dagen 
vervangen dient te worden.
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ONDERHOUD
Wanneer de detector correct onderhouden 
wordt, zal deze u waarschuwen voor potentieel 
gevaarlijke koolmonoxide-concentraties 
in uw woning. Uw melder moeten elke 3 
maandenHoud de detector stofvrij door (indien 
nodig) de behuizing ervan te stofzuigen met een 
zachte borstelkop.

Om uw koolmonoxide-detector in goede staat 
te houden en om te garanderen dat de sensor 
gedurende de hele levensduur van de detector 
blijft werken, raden we u het volgende aan:

• Gebruik nooit schoonmaakmiddelen bij het 
reinigen van de detector. Veeg deze gewoon 
af met een licht bevochtigde doek.

• Verf de detector niet.
• Spuit niet met een spuitbus op of nabij de 

detector.
• Gebruik geen producten op basis van 

oplosmiddelen nabij de detector.
• Probeer uw koolmonoxidemelder niet te 

repareren.

regelgeving kan per regio verschillen. Uw melder kan 

van een netwerk uitgeregeld worden, zoals beschreven in 

‘Problemen Oplossen’. Als hij verwijderd is van zijn voetplaat 

wordt hij automatisch uitgeschakeld en is hij klaar om 

weggegooid te worden. 

WAARSCHUWING: Niet verbranden of in een vuur 

gooien. WAARSCHUWING: AIs uw melder is gevallen 

of beschadigd, verwijdert u deze dan uit voorzorg uit  

het gebouw.

GARANTIE
Sprue Safety Products garandeert de oorspronkelijke koper 
dat de bijgevoegde rookmelder vrij is van gebreken in 
materiaal en vakmanschap bij normaal particulier gebruik en 
onderhoud gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum 
van aankoop. Sprue Safety Products Ltd zal het apparaat 
kosteloos vervangen tijdens de 5 jaar vanaf de datum van 
aankoop, op voorwaarde dat het wordt teruggegeven aan de 
leverancier met bewijs van aankoop.

De garantie op een vervangende W2-CO-10X-EU alarm, zal 
duren voor de rest van de periode van de oorspronkelijke 
garantie met betrekking tot het alarm oorspronkelijk gekocht 
- dat is vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop en niet 
vanaf de datum van ontvangst van het vervangende product. 
Sprue Safety Products Ltd behoudt zich het recht voor om 
een alternatief product dat lijkt op dat vervangen te bieden 
als het oorspronkelijke model is niet meer beschikbaar of 
in voorraad . Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke 
aankoper van de oorspronkelijke datum van aankoop in 
de winkel en is niet overdraagbaar. Bewijs van aankoop is 

• Verwijder geen schroeven en open de 
behuizing van uw rookmelder niet. Elke 
poging om dat te doen kan een storing 
veroorzaken en maakt de garantie ongeldig.

VERWIJDERING
Afgedankte elektrische apparaten mag u niet weggooien 

bij het huishoudelijk afval. In tegenstelling tot ioniserende 

rookmelders, bevat uw Koolmonoxidemelder geen 

radioactief materiaal. Dit betekent dat u de melder mag 

weggooien volgens de voorschriften voor elektronische en 

elektrische apparatuur (WEEE). Probeer afval zoveel mogelijk 

te recyclen. Neem contact op met uw gemeente, uw verkoper 

of een medewerker van onze technische klantenservice om 

u te adviseren over recycling/verwijdering. De wettelijke 
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vereist. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door 
ongelukken, verkeerd gebruik, demontage, misbruik of 
gebrek aan redelijke zorg van het product, of toepassingen 
niet in overeenstemming met de handleiding. Het heeft 
geen betrekking op gebeurtenissen en omstandigheden 
buiten Sprue Safety Products Ltd’s controle, zoals overmacht 
(brand, noodweer enz.). Het geldt niet voor de winkels , 
service centers of distributeurs of agenten. Sprue Safety 
Products Ltd zal geen wijzigingen aan deze garantie te 
herkennen door derden.

Sprue Safety Products Ltd is niet aansprakelijk voor enige 
directe of indirecte schade veroorzaakt door de schending 
van een expliciete of impliciete garantie. Behalve voor zover 
toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is elke impliciete 
garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een 
bepaald doel in duur beperkt tot 5 jaar. Deze garantie heeft 
geen invloed op uw wettelijke rechten. Behalve in geval van 
overlijden of lichamelijk letsel, is Sprue Safety Products Ltd 
is niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, schade, 
kosten of boetes met betrekking tot dit product, voor alle 
verlies, schade of indirecte of gevolgschade kosten die door 
u of een andere gebruiker van dit product zijn opgelopen. Als 
een vervanging onder garantie vereist is, retourneert u het 
product naar uw leverancier.
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