
 

 

 VINGUGAASIANDUR 

 DTCTCO30WT 

 KASUTUSJUHEND 
KIRJELDUS 

Vingugaasi ehk süsinikmonooksiidi andurit kasutatakse vingugaasi (CO) tuvastamiseks ruumiõhus. 

Vingugaas on värvitu, lõhnatu ja maitsetu gaas, õhust veidi hõredam. Vingugaas on inimestele ja 

loomadele surmav kõrgemas kontsentratsioonis kui ligikaudu 35 ppm. Erinevate kütuste (kivisüsi, 

puusüsi, kütteõli, bensiin, petrooleum, maagaas, propaan, butaan jne) põlemisel eraldub vingugaasi. 

Vingugaasiandur ei tuvasta muude gaaside, suitsu ega kuumuse esinemist ruumis.  

 

1. Testinupp / vaigistusnupp 

Vajutage nuppu ja hoidke vajutatuna seadme testimiseks. Seade peaks esitama helisignaali ja häire 

märgutuli (punane) peaks samas taktis vilkuma. Häire helisignaali kostmine testrežiimis: 4 lühikest 

piiksu, mille järel on 5 sekundit vaikust. Vabastage testi lõpetamiseks see nupp. Pange tähele! Testige 

seadet iga nädala tagant. Kui seade ei tööta õigesti, vahetage see uue seadme vastu välja. Et 

häiresignaali vaigistada, vajutage, hoidke seda nuppu ja vabastage. 

2. Roheline töötamise märgutuli 

Märgutuli osutab sellele, et seade on töökorras ja kasutusvalmis. Roheline tuli vilgatab iga 30 sekundi 

vältel kui seade on sisse lülitatud.  

3. Vea märgutuli, kollane. Märgutuli osutab, et seadmel on midagi viga.  

4. Vallandunud häire märgutuli (punane). Märgutuli osutab sellele, et seade annab häiret. 

5. Kõlar 

 

PAIGALDUS, JOONIS B 

Monteerige seadme osad kokku vastavalt joonisele. Paigaldage seade seinale kaasasolevate 

kruvidega. 

 



 

 

PATAREIDE PAIGALDAMINE 

Avage patareikate. Sisestage patareid seadme patareiõõnsusse. Kindlustage, et patareid asetatakse 

õõnsusse vastavalt +/- polaarsuse märgistusele. Sulgege patareikate. 

 

SOOVITATAVAD KOHAD VINGUGAASIANDURI PAIGALDUSEKS 

Hoiatus: paigaldage seade väljapoole laste käeulatust. 

Paigaldage seade magamistuppa või magamistubade lähedusse koridori. Häiresignaal peab 

magamistubadesse kuuldav olema. Seade tuleks paigaldada igale korrusele. 

Seade peab asuma kütustel töötavatest seadmetest (gaasikamin, keskkütteboiler, pliit, grill) vähemalt 

1-3 meetri kaugusel. 

Paigaldage seade umbes silmade kõrgusele, et oleks lihtne kindlaks teha, milline märgutuli põleb. 

Kõik seadme tuulutusavad peavad olema vabad takistustest. 

Ärge paigaldage seadet seisva õhuga nurkadesse, näiteks võlvlae / kaldlae ülemisse ossa. 

Seadet ei tohi paigaldada ka liiga liikuva õhuga kohtadesse (laeventilaatori juurde). 

Ärge paigaldage seadet väljast tuleva õhu ventilatsiooniavade ega väliskeskkonda avanevate uste-

akende juurde. 

Hoidke seadet tolmuste ja rasvaste kohtade eest (köök, garaaž, katlaruum). Nii tolm, rasv kui 

kodukemikaalid kahjustavad seadme sensoreid. 

Ärge kasutage seadet kohtades, kus on kõrge niiskustase, näiteks vannitoad ja basseinid. 

Vältige seadme ligidusse aerosoolide pihustamist. 

Ärge paigutage seadet kohtadesse, kus temperatuur langeb alla - 10 °C või tõuseb üle 40 °C. 

Seadet ei tohi paigaldada eesriiete ega mööbli taha. 

 

PIIRKOND JAH EI 

Elutuba  X 

Köök  X 

Magamistuba X  

Koridor 

Pange tähele! Paigaldus koridori magamisruumide 

ligiduses peab olema kohalike kehtivate määruste ja 

õigusaktidega kooskõlas. 

X  

Kelder X  

Garaaž  X 

Vingugaasiandurite paigaldamisele esitatavad nõuded võivad piirkonniti erineda. Täpsema info 

saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole. 

  



 

 

KASUTAMINE 

Käivitusrežiim Kui seade sisse lülitatakse, süttivad kõik 

kolm LED märgutuld põgusalt. Kostab 

üks helisignaal (piiks). 
Pärast sisselülitamist soojeneb seade 

üles. 30 sekundi möödumisel vilgub 

roheline märgutuli iga 30 sekundi järel 

ühe korra, mis tähendab et seade on 

töökorras ja töötab. 

 

Tavarežiim. Roheline märgutuli vilgatab iga 30 

sekundi tagant 1 korra. 

 

Vingugaasi 

tuvastamine 

Seade hakkab valjusti helisignaali 

tekitama: 

4 kiiret piiksu ja seejärel 5 sekundit 

vaikust. Häire märgutuli (punane) vilgub 

samas taktis. 

1. Vajutage vaigistusnupule. Viieks 

minutiks läheb seade vaiksele režiimile 

(ei tee enam häält), aga punane 

märgutuli vilgub edasi. 5 minuti 

möödudes, kui vingugaasi sisaldus 

õhus on ikka 45 ppm või üle selle, 

hakkab seade uuesti valjusti häiret 
andma. 

2. Võimalusel lülitage välja kõik 

kütusel küttekehad. 

3. Toimetage kõik isikud värske õhu 

kätte ja avage aknad- uksed ruumise 

tuulutamiseks. 

4. Ärge lubage kellelgi siseneda ruumi 

enne, kuni päästeamet on saabunud ja 

ruumid üle kontrollinud ning 
kütteseadmed töötavad normaalselt. 

5. Otsige viivitamatut arstiabi, kui 

keegi isikutest ilmutab 

vingugaasimürgistuse sümptomeid. 

6. Ärge kasutage vingugaasiandurit 

enne, kui see on tehnikute poolt üle 

vaadatud. 

Tühjenevate 

patareide 

märguanne 

Seade teeb iga 30 sekundi tagant piiksu. 

Vilgub kollane märgutuli. 

Pange tähele! Tühjeneva patareiga 

seade ei tööta õigesti. 

Vahetage patarei uue vastu. 

Pange tähele! Kui tühjeneva patarei 

helisignaal kõlab, saab selle 

vaigistusnupuga vaikima panna. 

Helisignaal ei kosta siis enam 9 tundi, 
aga kollane märgutuli vilgub ikka. 

Veamärguanne Seade teeb iga 30 sekundi tagant piiksu. 

Vilgub kollane märgutuli. 

Vahetage patarei uue vastu. Kui 

patarei vahetamine ei aidanud ja 

kollane märgutuli vilgub endiselt, 

tuleb hankida uus seade. 

Seadme 

kestvusaja 

lõpu 

märguanne. 

Seade teeb iga 30 sekundi tagant kolm 

piiksu. 

Vilgub kollane märgutuli. 

Seade tuleb uue vastu välja vahetada. 

 

 

 

 



 

 

TUNDIKKUS 

Tundlikkuse näitajad on vastavuses standardiga EN 50291-1:2010+A1:2012. 

30 ppm Ilma alarmita, alla 120 minuti 

50 ppm 60 – 90 minutit 

100 ppm 10 – 40 minutit 

300 ppm Alla 3 minuti 

 

PUHASTAMINE 

Hoiatus: ärge kasutage seadme puhastamiseks kangeid puhastuskemikaale ega abrasiivaineid. 

Seadme sisemust ei ole vaja puhastada. 

Ärge remontige seadet omal käel. Kui seade ei tööta, pöörduge tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. Seadme välispinda puhastatakse ainult pehme, niiske lapiga. Vahetage seadme 

patarei uue vastu vähemalt kord aastas või siis, kui seade annab tühjenenud patarei märguannet. 

Puhastage seadme pealispind vähemalt üks kord kuus. Kasutage tolmuimeja pehmeharjalist otsikut 

seadme puhastamiseks. 

 

Info 

Rohkem teavet seadme kohta aadressil www.nedis.com/support 


