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INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZA GAZU 

Specyfikacje 

Wykrywane gazy: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf itp. 

Czułość: 

  H M L 

R22,134a 3g/rok 15g/rok 30g/rok 

R-404A, 
407C, 
410A 

4g/rok 20g/rok 40g/rok 

1234yf 3g/rok 15g/rok 30g/rok 

 

Tryb alarmu:  brzęczyk, pasek z diodami, wskaźnik trójkolorowy 

Używana moc: 4 baterie alkaliczne AA (6V DC) 

Długość przewodu: 40 cm (15.5”) 

Wymiar/Waga: 173 x 66 x 56 mm (w przybliżeniu 400 g) 

Akcesoria: Baterie alkaliczne - 4 szt. 

Instrukcja obsługi, flakon do kontroli wycieków, walizeczka do transportu 

Autonomia baterii: w przybliżeniu 7 godzin w razie normalnego użytkowania 

Automatyczne wyłączanie: 10 minut 

Wyłączanie automatycznego wyłączania: nacisnąć przycisk "Hi" i następnie włączyć miernik 

Czas nagrzewania: około 45 sekund 

Temperatura i wilgotność w trakcie użycia: 0 - 40°C, <80% RH 

Temperatura i wilgotność przechowywania: -10 – 60°C, <70% RH 

Wysokość nad poziomem morza: <2000M (6500’) 

 

 



 
 

[panel description – opis panelu 

sensor - czujnik 

sensor protector – osłona zabezpieczająca czujnika 

LED Leak Indicators – diody wskaźników wycieku 

Sensitivity Lo Button – przycisk niskiej czulości 

Sensitivity Hi Button – przycisk wysokiej czulości 

Reset Button – przycisk Reset 

Low Battery Indicator – wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii  

Power On/Off – Zasilanie ON/OFF 

Battery cover – pokrywa baterii 

Battery cover screw – śruba pokrywy baterii 

AC power adapter connector – złącze adaptera zasilania AC] 

 

 

Wytyczne dotyczące zastosowania 

Wykrywacz gazu nie jest wyposażony w urządzenia i mierniki antywybuchowe. Nie należy go używać w 

otoczeniu, w którym występują gazy łatwopalne. 

Określone warunki środowiskowe mogą spowodować błąd odczytu: 

Środowisko zanieczyszczone 

Duże zmiany temperatury 

Miejsca bardzo wietrzne 

Rozpuszczalniki organiczne, opary, gazy palne i gazy tworzące pęcherze powodują nieprawidłowe reakcje 

ze strony czujnika. Należy starać się unikać środowisk, w których występują takie substancje. 

Miejsca, w których występują nadmierne ilości freonu.  

    

 

 

 



W celu rozpoczęcia pracy z urządzeniem 

Wkładanie baterii 

- Poluzować śruby i zdjąć pokrywę z wnęki na baterie znajdującej się pod spodem urządzenia, 

- Włożyć 4 baterie "AA". 

- Zamknąć z powrotem pokrywę i przykręcić śruby. 

- Kiedy baterie są wyczerpane, wskaźnik diodowy zapali się na czerwono sygnalizując rozładowanie 

baterii. Baterie należy możliwie jak najszybciej wymienić. 

 

                 
 

[4 „AA” size alkaline batteries – 4 baterie alkaliczne typ „AA”] 

 

Funkcja automatycznego resetu otoczenia  

Niniejszy wykrywacz gazu jest wyposażony w urządzenie automatycznego resetu otoczenia, które 

pozwala zignorować stężenia chłodziwa w otoczeniu. 

- Setup - w momencie początkowego włączenia urządzenie automatycznie ustawi się w trybie 

ignorowania poziomu chłodziwa występującego w otoczeniu. Tylko wyższy poziom lub wyższe 

stężenie spowodują włączenie alarmu. 

Ta charakterystyka umożliwia ignorowanie chłodziwa występującego w momencie włączenia 

wykrywacza. Oznacza to, że przy wyłączonym wykrywaczu gazu i ustawieniu końcówki urządzenia 

na występującym wycieku i następnie po włączeniu wykrywacza nie zostanie wskazany żaden 

wyciek. 

- Reset - zresetowanie wykrywacza w trakcie użycia daje ten sam efekt, z tego względu urządzenie 

będzie ignorować występowanie gazu w otoczeniu. Dzięki temu wykrywacza można używać 

również w miejscach zamkniętych (w których stężenie gazu jest wyższe). 

Ponadto, wykrywacz można przenieść na świeże powietrze i zresetować w celu uzyskania większej 

czułości. Zresetowanie wykrywacza w razie braku gazu chłodzącego (na świeżym powietrzu) 

spowoduje wykrycie dowolnego poziomu stężenia powyżej 0. 

- Po nagrzaniu urządzenia poziom czułości jest domyślnie ustawiony na "Średni", a funkcja "Auto 

Reset" jest w pozycji ON. 

- Funkcję Auto Reset lepiej używać na początku, gdy użytkownik znajduje się w ruchu starając się 

zidentyfikować źródło wycieku. Po określeniu źródła wycieku należy skasować funkcję Auto Reset 

(poprzez naciśnięcie na 2 sekundy przycisku Reset), aby dokonać pomiaru wycieku. 

- Funkcja Auto Reset (przycisk Reset nie świeci się) powinna być wyłączona, gdy operator wykrył 

wycieki w pozycji nieruchomej.    

 

Funkcja kalibracji czułości 

- Urządzenie posiada 3 poziomy czułości. Przy włączeniu urządzenie ustawione jest na średni poziom 

czułości. 

- Aby dokonać zmiany poziomu czułości, należy nacisnąć przycisk "Sesitivity Low". Gdy przycisk jest 

wciśnięty, na wyświetlaczu pojawią się dwie diody z lewej strony (zielone) sygnalizujące, że został 

wybrany niski poziom czułości. 



- Aby przywrócić wysoki poziom czułości, należy nacisnąć przycisk "Sensitivity Hi". Dwie diody po 

prawej stronie (czerwone) zaświecą się wskazując, że został wybrany wysoki poziom czułości. 

    
[Low sensitivity level (green LED) – niski poziom czułości (dioda zielona) 

Medium sensitivity level (orange LED) – średni poziom czułości (dioda pomarańczowa) 

High sensitivity level (red LED) – wysoki poziom czułości (dioda czerwona)] 

 

Procedury operacyjne 

Jak wykryć wycieki? 

Uwaga: nagły ruch sondy lub dmuchnięcie w końcówkę urządzenia spowoduje przesunięcie powietrza wokół 

czujnika i urządzenie wyemituje sygnał alarmowy. 

(1) Przycisk ON/OFF włącza i wyłącza wykrywacz gazu. Nacisnąć przycisk jeden raz, aby włączyć 

urządzenie, a wyświetlacz zaświeci się po sygnale dźwiękowym. 

Odczekać 45 sekund w celu nagrzania urządzenia.  W tym okresie czasu urządzenia nie można 

używać, a wyświetlacze zaświecą się od lewej do prawej. 

Po upływie 45 sekund urządzenie wyemituje drugi sygnał dźwiękowy. 

Trzymać wciśnięty przycisk przez 5 sekund w celu wyłączenia urządzenia. 

(2) Po włączeniu urządzenia zaświeci się przycisk Reset, co oznacza, że wykrywacz gazu należy 

jeszcze ustawić. 

Przed rozpoczęciem wyszukiwania wycieku, trzymać wciśnięty przycisk Reset, aby umożliwić 

wykrywaczowi gazu wykrycie procentowej ilości gazu rozproszonego w otoczeniu. 

W przypadku konieczności zmiany miejsca użycia, przed rozpoczęciem wyszukiwania wycieków 

należy ponownie ustawić urządzenie. 

(3) Sprawdzić stan urządzenia i czujnika. 

Ustawić wysoki poziom czułości. 



Otworzyć flakon do wykrywania wycieków i powoli przesuwać go w pobliże czujnika umieszczonego 

na końcu przewodu. 

Jeżeli wskaźnik przesuwa się z góry na dół, należy przesunąć flakon i dioda powinna znów zgasnąć. 

Oznacza to, że urządzenie działa. 

Jeżeli urządzenie nie zachowuje się jak wskazano powyżej, należy je odstawić do serwisu. 

(4) Wprowadzić tryb pomiaru. 

- Ustawić końcówkę sondy wykrywacza możliwie jak najbliżej miejsca podejrzewanego o 

występowanie wycieku. Starać się ustawić sondę w odległości 6 mm od źródła wycieku. 

- Powoli przesuwać sondę w każde ewentualne miejsce wycieku. 

- Kiedy urządzenie wykryje źródło wycieku, wyemituje alarm dźwiękowy. Ponadto, wskaźnik 

zapali się od prawej do lewej przechodząc z koloru zielonego na pomarańczowy i w końcu 

na czerwony (większe stężenie) wraz ze zwiększeniem poziomu stężenia, wskazując czy 

znajdujemy się bliżej źródła wycieku. 

- Kiedy źródło wycieku zostało określone, oddalić sondę na chwilę, a następnie umieścić ją z 

powrotem w celu dokładnego zlokalizowania miejsca wycieku. Jeżeli wyciek jest rozległy, 

ustawić niski poziom czułości, co ułatwi dokładne określenie miejsca pochodzenia. 

- Z powrotem ustawić wysoki poziom czułości przed rozpoczęciem wyszukiwania innych 

wycieków. 

- Kiedy wyszukiwanie wycieków jest zakończone, wyłączyć urządzenie i ustawić je w czystym 

miejscu zabezpieczając czujnik przed ewentualnymi uszkodzeniami. 

 
Wymiana czujnika 

Czujnik posiada ograniczony okres działania. W normalnych warunkach czujnik może działać przez ponad 

rok. Jeżeli czujnik jest narażony na działanie chłodziwa w dużym stężeniu (>30000 ppm), jego okres 

eksploatacji będzie cyklicznie skrócony. Należy się upewnić, czy na powierzchni czujnika nie występują 

krople wody, pary, olejów, brudnego smaru lub innych rodzajów zanieczyszczenia. Ponadto, aby zapewnić 

prawidłowe działanie urządzenia, czujnik należy okresowo wymieniać.   

(1) Zdjąć stożkową zatyczkę z końcówki przewodu. 

(2) Wyjąć stary czujnik i włożyć nowy do siedziska. 

(3) Założyć z powrotem zatyczkę. 

 

       
 

[sensor protector – osłona zabezpieczająca czujnika] 

[sensor – czujnik] 

 

Czyszczenie 

Plastikową obudowę urządzenia można myć normalnymi domowymi detergentami lub alkoholem 

izotropowym. Należy dbać, aby używane produkty nie przedostały się do wnętrza urządzenia.  Gazol i inne 

rozpuszczalniki mogą uszkodzić plastik.  

 

 

 

 


