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Miernik stężenia tlenku węgla VZ 7701 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Gratulujemy zakupu miernika VZ7701. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z 
poniższą instrukcją obsługi oraz informacjami zawartymi w dziale „Tlenek węgla - Ważne Informacje”. 
Instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia. Dla bezpieczeństwa własnego, osób postronnych 
oraz przyrządu należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi. 

UWAGA! Wszelkie próby modyfikacji miernika niosą ze sobą ryzyko porażenia prądem i mogą 
uniemożliwić jego właściwe funkcjonowanie. 
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1. TLENEK WĘGLA – WAŻNE INFORMACJE

TLENEK WĘGLA (CO) popularnie zwany czadem, jest bezbarwnym, bezwonnym, silnie trującym gazem,

nieco lżejszym od powietrza. Powstaje wskutek niepełnego spalania – przy niedostatecznym dopływie tlenu.

Jest śmiertelną trucizną dla organizmu człowieka oraz każdego innego, który używa hemoglobiny do

transportu tlenu. Czad jest bardzo niebezpieczny nie tylko ze względu na silne i skryte działanie toksyczne,

ale również dlatego, że jedynie w przypadku posiadania odpowiednich urządzeń tj. mierników oraz

detektorów tlenku węgla można jednoznacznie ocenić czy nie pozostaje się pod jego wpływem. Przy

dużej koncentracji tlenku węgla, śmiertelne zatrucie może nastąpić nawet w ciągu kilku minut!

Objawy zatrucia czadem występujące we wczesnym okresie takie jak: niepokój, lekki ból i zawroty głowy, 

nudności, zmęczenie są symptomami charakterystycznymi jak przy zatruciu pokarmowym lub grypie. Mogą, 

więc być przyczyną złej diagnozy oraz niewłaściwego sposobu leczenia!  

Do pozostałych symptomów można zaliczyć: silny ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i 

równowagi, przyspieszenie i zaburzenia rytmu serca, drgawki, utrata przytomności. Każda osoba 

przebywająca w środowisku skażonym tlenkiem węgla jest narażona na jego działanie. Szczególnie jednak 

podatne na czad są osoby spędzające dużo czasu w budynkach, ludzie starsi, chorzy na serce, osoby z 

niewydolnością układu oddechowego, kobiety ciężarne oraz dzieci. Poziomy CO wyrażone ilością cząstek na 

milion (PPM) oraz towarzyszące im objawy zatrucia tlenkiem węgla. 

Powyższe zestawienie dotyczy osób zdrowych. Należy pamiętać, że efekty działania CO, przy takim samym 

stężeniu, mogą być różne dla różnych osób. W szczególności dotyczy to osób zaliczanych do grupy 

największego ryzyka. 

UWAGA! Do ciągłego monitorowania pomieszczeń pod kątem obecności CO należy stosować 

domowe detektory tlenku węgla. 

CO (w PPM) OBJAWY ZATRUCIA / UWAGI 

1 PPM Poziom będący wynikiem zanieczyszczenia powietrza. 

9 PPM 
Dopuszczalny poziom stężenia CO w pomieszczeniach mieszkalnych. Zgodnie ze standardem 62-

1989. 

50 PPM 
Maksymalna koncentracja CO dopuszczona przez HSE przy przebywaniu w pomieszczeniu przez 8 
godz. 

100PPM 
Należy niezwłocznie ewakuować wszystkie osoby z pomieszczeń w których koncentracja CO 
przekracza poziom 100 PPM. 

200 PPM Objawy: lekki ból głowy, zmęczenie, nudności, zawroty głowy 

400 PPM Objawy: ww. symptomy narastają, silny ból głowy. Zagrożenie utraty życia po upływie 3 godzin. 

800 PPM 
Objawy: silne nudności, zawroty głowy, wymioty, utrata przytomności w ciągu 2 godzin. Śmierć po 
2-3 godzinach.

1600 PPM Objawy: silny ból głowy, zawroty głowy, nudności. Śmierć w ciągu 1 godziny. 

3200 PPM Objawy jw., śmierć w ciągu 25-30 minut. 
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2. ŹRODŁA TLENKU WĘGLA  

Wszystkie urządzenia spalające paliwo w trakcie swojej pracy (np. piece gazowe piece opalane drewnem, 

węglem lub olejem opałowym, piecyki łazienkowe, kominki, gazowe ogrzewacze pomieszczeń, przenośne 

ogrzewacze naftowe, piece kaflowe itp.) mogą być źródłem tlenku węgla. Jeżeli działają prawidłowo i mają 

zapewniony ciągły dopływ świeżego powietrza oraz dobre odprowadzanie spalin, to ilość tlenku węgla 

produkowana trakcie ich pracy jest na tyle mała, że nie zagraża życiu domowników. Problem powstaje w 

sytuacji, gdy: 

 

 urządzenie jest źle zamontowane, popsute lub rozregulowane. 

 przewód kominowy jest zablokowany lub nieszczelny. 

 dopływ świeżego powietrza do budynku zostanie znacznie lub całkowicie ograniczony (np. kratki 

wentylacyjne są pozatykane, brak jest wentylacji nawiewnej). 

 

W wyniku niepełnego procesu spalania w pomieszczeniach zaczyna się gromadzić tlenek węgla narażając 

domowników na groźne dla zdrowia i życia zatrucie.  
 

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych może powstać również tzw. „zjawisko ciągu 

wstecznego”. Spaliny zamiast wydobywać się przewodem kominowym na zewnątrz budynku są z powrotem 

zasysane.  
 

Źródłem czadu mogą być również samochody pozostawione z włączonym silnikiem w garażu oraz grille 

użytkowane w zamkniętych pomieszczeniach.  

 
3. WYMIANA BATERII 

Przed przystąpieniem do wymiany baterii upewnij się czy urządzenie jest wyłączone. 
Zdejmij pokrywkę znajdującą się w tylnej części obudowy. Umieść nowe baterie zgodnie z oznaczeniami 
biegunów. Zamknij pokrywkę. Należy stosować wyłącznie baterie alkaliczne! 

 
PAMIĘTAJ! Nie należy mieszać ze sobą różnych typów oraz nowych i używanych baterii. Zużyte 
baterie należy obowiązkowo zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do 
domowych / miejskich pojemników na śmieci. 

 

 
ZASILANIE 
Urządzenie zasilane jest z 3 baterii alkalicznych typ AAA.  

Baterie są rozładowane, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol . 

 
4. PRZYGOTOWANIE DO POMIARU 

Naciśnij przycisk zasilania . Po włączeniu zasilania, przez ok. 15 sekund. na panelu LCD migać będą 
wartości: dolnego progu alarmowego oraz temperatury. W tym czasie urządzenie przeprowadza proces 
automatycznej kontroli tzw. test diagnostyczny. Krótki sygnał dźwiękowy „bip” oraz pojawienie się 
wskazania 0 ppm informuje o gotowości urządzenia do pomiaru. 

 

 

Jeżeli po włączeniu zasilania na panelu LCD pojawi się symbol  oznacza to, że baterie są 
rozładowane. Baterie należy niezwłocznie wymienić. Rozładowane baterie mogą mieć wpływ na 
wiarygodność pomiaru. Wymiana baterii, patrz punkt 2. 

 

 

Zaleca się, aby test diagnostyczny miernika przeprowadzić w środowisku nie zawierającym tlenku 
węgla. Wysokie stężenie CO może zakłócić przebieg tego procesu. 
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5. POMIAR 

Urządzenie jest gotowe do pomiaru, gdy po przeprowadzeniu testu diagnostycznego na wyświetlaczu 
pojawi się wskazanie 0 ppm. W przypadku wykrycia tlenku węgla w badanym pomieszczeniu na górnej 
części panelu LCD zostanie wyświetlona jego wartość. Sygnalizacja dźwiękowa uruchomi się, jeżeli wartość 
stężenia przekroczy ustawiony dolny próg alarmowy. Na dolnej części panelu LCD wyświetlana jest 

maksymalna wartość wykrytego stężenia CO. Aby skasować tą wartość należy przytrzymać przycisk  
przez, co najmniej dwie sekundy, gdy urządzenie znajduje się w trybie pomiarowym. 

 
6. SYGNALIZACJA WYKRYCIA TLENKU WĘGLA 

W przypadku wykrycia tlenku węgla uruchamia się sygnalizacja akustyczna miernika, odpowiednia 
do koncentracji czadu. 
 

Stężenie CO  (ppm) Sygnalizacja akustyczna 

< 25 ppm* Brak sygnalizacji dźwiękowej 

25 ppm* ~ 200 ppm 
Emitowane są krótkie sygnały dźwiękowe, który częstotliwość wzrasta w 
miarę wzrostu koncentracji tlenku węgla 

200 ppm < Emitowany jest ciągły sygnał dźwiękowy. 

* ustawienie fabryczne 

 
7. ZMIANA JEDNOSTEK TEMPERATURY 

Użytkownik ma możliwość wyboru jednostek (°C/°F), w jakich są wyświetlane wskazania temperatury. Aby 

zmienić jednostkę należy przytrzymać wciśnięty przycisk , przez co najmniej jedną sekundę w czasie 
testu diagnostycznego. 
 

8. USTAWIANIE DOLNEGO PROGU ALARMOWEGO 

Użytkownik ma możliwość wyboru dolnego progu alarmowego po przekroczeniu, którego zostanie włączona 
sygnalizacja dźwiękowa, spośród niżej wymienionych wartości: tj. 25 (ustawienie fabryczne), 30, 35, 40, 
50, 70, 100 lub 200PPM. Aby zmienić ustawienie dolnego progu alarmowego należy wyłączyć urządzenie. 
Następnie należy nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk zasilania, aż na panelu kolejno będą 
wyświetlane dostępne progi alarmowe. Zwolnij przycisk w momencie, gdy na wyświetlaczu pojawi się 
żądana wartość. Urządzenie powróci automatycznie do procesu diagnostycznego.  

 
9. PODŚWIETLANIE WYŚWIETLACZA 

Funkcja podświetlania wyświetlacza ułatwia odczyt wskazań przy niskim natężeniu oświetlenia np. w nocy, 

w nieoświetlonych pomieszczeniach. Aby włączyć podświetlenie należy przycisnąć przycisk . 
 
10. SAMOCZYNNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA 

Urządzenie posiada funkcję automatycznego odłączenia zasilania. Zasilanie zostanie wyłączone po upływie 
15 min nieaktywności. Funkcja AUTO POWER OFF nie jest aktywna, gdy urządzenie znajduje się w trybie 
kalibracji.  

 
11. KALIBRACJA 

Przejście do trybu kalibracji jest możliwe, gdy urządzenie jest wyłączone. Aby uruchomić tryb kalibracji 

należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać wciśnięte przyciski  i  przez, co najmniej 2 sekundy. 
Przejście w tryb kalibracji jest sygnalizowane przez migającą wartość „0” na dolnej części panelu LCD oraz 
migające jednostki „ppm” na górnej części wyświetlacza.  
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Kalibracja 0 ppm 

Aby skalibrować miernik dla wartości 0 ppm należy umieścić urządzenie w środowisku, w którym nie na 
koncentracji tlenku węgla i następnie uruchomić tryb kalibracji postępując zgodnie z instrukcją opisaną 
powyżej. Proces kalibracji odbywa się automatycznie. W trakcie procesu kalibracji migająca wartość ppm 
będzie się maleć do „0” lub wartości ujemnych. Proces zostanie ukończony, gdy wskazania na wyświetlaczu 
przestaną migać. Proces kalibracji trwa ok. 10 minut.  
 

 

W trakcie procesu kalibracji na wyświetlaczu będą się pojawić pewne wskazania, których wartość 
będzie się stopniowo zmniejszała. Jest to jedna z części testu. Nie są to wskazania koncentracji 
CO i dlatego należy je zignorować. Zaleca się, aby w trakcie procesu kalibracji urządzenie nie 
znajdowało się w pobliżu urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne (m.in. 
komputerów, telefonów komórkowych).  
Silne pole elektromagnetyczne może wydłużyć proces kalibracji lub spowodować, że nie zostanie 
on zakończony. 

  
Kalibracja 100 ppm / 500 ppm 

Kalibracje dla 100 ppm / 500 ppm powinien przeprowadzić autoryzowany serwis wyposażony w 
odpowiednie do tego celu urządzenia.  

 
12. OKRESOWE PRZEGLĄDY KALIBRACYJNE I SERWISOWE 

Warunkiem poprawnej pracy miernika jest dokonywanie okresowych przeglądów kalibracyjnych i 
serwisowych. Zaleca się aby przeglądy takie były dokonywane przynajmniej raz w roku. Przeglądy powinien 
wykonywać autoryzowany serwis. 

 
13. UWAGI KOŃCOWE 

 Nie wolno samemu naprawiać, rozbierać lub dokonywać przeróbek urządzenia! 

 Nie używaj oraz nie przechowuj urządzenia w środowisku, w którym może być narażony na działanie 

silnych pól elektromagnetycznych. 

 Nie pozostawiaj miernika w miejscach narażonych na działanie zarówno niskich jak i wysokich 

temperatur. Mogą one spowodować uszkodzenie sensora oraz podzespołów elektronicznych. 

 Nie używaj i nie przechowuj testera w miejscach wilgotnych, narażonych na drgania, nadmierne 

zanieczyszczenie (m.in. opary gazów toksycznych, benzyny, spalin itp.). 

 Nie dopuść do zalania urządzenia. Jeżeli ulegnie zalaniu lub zamoczeniu wyjmij natychmiast baterie. 

 Nie rzucaj, nie upuszczaj, ani nie poddawaj miernika wstrząsom. Sensor oraz podzespoły detektora są 

wrażliwe na wstrząsy i uderzenia. Sensor może ulec uszkodzeniu jeżeli zostanie skierowany na niego 

bardzo silny strumienia gazu lub ulegnie zamoczeniu. 

 Do czyszczenia testera nie stosuj żadnych chemikaliów, detergentów oraz roztworów. Urządzenie 

przecieraj miękką, suchą tkaniną. 

 Przechowuj urządzenia w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 Zaleca się wyjęcie baterii, jeżeli miernik będzie przez dłuższy czas nie wykorzystywany. 

 Jeżeli masz uwagi lub stwierdzisz usterki w działaniu urządzenia dostarcz go do najbliższego 

autoryzowanego serwisu. 
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14. GWARANCJA 
Importer udziela gwarancji na brak wad materiałowych, wykonawczych lub projektowych w okresie 12 

miesięcy od daty zakupu miernika, który jest użytkowany i serwisowany zgodnie z przeznaczeniem oraz 

zaleceniami instrukcji. Gwarancja nie obejmuje baterii oraz wskazań miernika, których dokładność może się 

obniżać w trakcie użytkowania urządzenia. Niniejsza gwarancja nie podlega cesji. Zobowiązania Importera 

w ramach niniejszej gwarancji ograniczają się do bezpłatnej naprawy lub wymiany jakiejkolwiek części, w 

której zostaną stwierdzone wady materiałowe, wykonawcze lub projektowe na rzecz klienta, który mieszka 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po przesłaniu urządzenia wraz z dowodem potwierdzającym datę 

zakupu do: 

 

Centralny Serwis AISKO 

ul. Emaliowa 15, 02-295, Warszawa 

tel. 22 666 37 27 fax 22 666 37 28 
 

Jedynym zobowiązaniem Importera jest naprawa lub wymiana detektora na wolny od wad.  

Jeżeli wymiana produktu na ten sam typ nie jest możliwa, producent wymieni produkt na inny o najbardziej 

zbliżonych parametrach technicznych. 

Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane w możliwie krótkim terminie, przy czym czas ten 

nie powinien być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia miernika do naprawy. W razie, gdy 

naprawa będzie się wiązać ze sprowadzeniem części lub nowego urządzenia z zagranicy, powyższy termin 

może być przedłużony do 30 dni roboczych.  

 

GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ URZĄDZENIA, KTÓRE:  
 zostały uszkodzone mechanicznie, zmodyfikowane, lub dokonywano w nich przeróbek po dacie zakupu; 

 uległy uszkodzeniu na skutek zaniedbania lub braku właściwej konserwacji, niestarannego lub 

niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania; 

 uległy uszkodzeniu pod wpływem wysokich lub niskich temperatur, wody, związków chemicznych lub 

innych czynników zewnętrznych; 

 uległy uszkodzeniu w wyniku rozładowania lub wycieku zużytych bądź zniszczonych baterii, 

akumulatorków itp.;  

 zostały uszkodzone w wyniku stosowania baterii lub podłączenia do zasilania o parametrach innych niż 

podane w instrukcji. 

 uległy uszkodzeniu w wyniku stosowania zasilaczy innych niż zalecane przez Producenta. 
 

Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy będącego 

konsumentem wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

 
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

(dotyczy gospodarstw domowych) 

 

Przedstawiony symbol oznacza, że niesprawnego urządzenia elektronicznego nie można wyrzucać 

razem z innymi odpadami gospodarczymi.  

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w 

celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Takie 

postępowanie pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni ponowne wprowadzenie produktów do 

obiegu, chroniąc zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można 

przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z Urzędem Miasta, Zakładem 

Gospodarki lub sklepem, w którym zakupiono produkt. 
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15. DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ sensora elektrochemiczny 

Zakres pomiarowy 0 – 999PPM 

Rozdzielczość 1 PPM 

Jednostki pomiarowe PPM 

Czas przygotowania do pracy < 1 min. 

DOKŁADNOŚĆ* 

Poniżej 100PPM ±20% 

W przedziale 100-500PPM ±15% 

WARUNKI PRACY  

Zakres temperatur -10 ~ +60 °C

Zakres wilgotności  5 – 99% RH bez kondensacji 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Zakres temperatur -40 ~ +60 °C (bez baterii)

Zakres wilgotności 5 – 99% RH bez kondensacji 

ZASILANIE 

Bateria 3 x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA 

Wyłącznik zasilania po 15 minutach bezczynności 

PARAMETRY MECHANICZNE 

Wyświetlacz LCD dwupolowy, z opcją podświetlania wskazań 

Sygnalizacja przekroczenia 

zakresu pomiarowego 
wskazanie EO3 na wyświetlaczu 

Wymiary miernika (dł. x szer. x wys.) 175 x 47 x 28 mm 

Waga z bateriami 132 g 

Komp. elektromagnetyczna znak CE 

Wyposażenie 
miernik VZ7701, 3 baterie, pokrowiec z paskiem na rękę, instrukcja obsługi w 

j. polskim

FUNKCJE DODATKOWE 

Wskaźnik temperatury po włączeniu miernika podawana jest wartość temperatury 

* Dla prawidłowo skalibrowanego urządzenia. W celu zapewnienia dokładnych wskazań, zalecane jest przeprowadzenie kalibracji urządzenia,

przynajmniej co 6 (sześć) miesięcy.

Producent 

AZ Instrument Corp. 

No.51, Sec. 3, Zhongshan Rd., Tanzi Dist., 

Taichung City 42756, Taiwan 

www.az-instrument.com.tw 

PRODUCENT, IMPORTER ANI DYSTRYBUTOR NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY MATERIALNE I 
NIEMATERIALNE WYNIKŁE Z POWODU NIEZADZIAŁANIA MIERNIKA ORAZ NIEZGODNEGO Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI 

OBCHODZENIA SIĘ Z URZĄDZENIEM. 

Żadna część niniejszej instrukcji, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być modyfikowana, ani przetwarzana w 
jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny oraz inny bez pisemnej zgody firmy AISKO. 


