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CTW-04

Najmniejszy 

na świecie

Wbudowana 
bateria o 10 letniej 

żywotności

ZAMEL Sp. z o.o., 43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: 32 210 46 65; fax: 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

Zasilanie: niewymienna bateria 3 V
IP 20
Masa netto wyrobu: 0,082 kg

Kraj pochodzenia: PRC
Wyprodukowano dla: Zamel Sp. z o.o. przez: SIT Ltd.

Deklaracja zgodności znajduje się
na stronie internetowej
www.zamel.com

Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi 
odpadami! Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować 
w miejscach do tego przeznaczonych. Elektrośmieci pochodzące 
z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej 
ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do 
sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu. 
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CTW-04
CZUJNIK TLENKU WĘGLA
Z WBUDOWANĄ BATERIĄ

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie 
trującym, bezbarwnym i bezwonnym, łatwo rozprzestrzeniającym 
się w powietrzu. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu 
paliw takich jak: drewno, olej, gaz, benzyna, nafta, propan, 
węgiel, ropa. Ponieważ gaz ten jest bezbarwny i bezwonny 
dlatego tak ważne jest wczesne wykrywanie niebezpiecznego 
stężenia czadu w pomieszczeniach w których przebywamy.  

CECHY:
• wbudowana niewymienna bateria o żywotności 10 lat (nie 

trzeba wymieniać baterii przez cały okres życia czujnika),
• czujnik elektrochemiczny o żywotność 10 lat,
• super kompaktowe wymiary - najmniejszy czujnik tlenku 

węgla do użytku domowego na świecie,
• poziomy wykrywania tlenku węgla (zgodne z normą: 

EN50291-1:2018-06):
- 50 ppm (w czasie do 90 minut),
- 100 ppm (w czasie do 40 minut),
- 300 ppm (w czasie do 3 minut),

• sygnalizacja uszkodzenia oraz końca życia czujnika – układ 
autodiagnostyczny.

Przed zainstalowaniem czujnika 
dokładnie przeczytaj instrukcję 
w środku.
Zaleca się aby montaż urządze-
nia został przeprowadzony przez 
wykwalifikowaną osobę.
Niniejsze urządzenie jest za-
projektowane do ochrony ludzi 
przed poważnymi skutkami 
ekspozycji na tlenek węgla. Nie 
jest ono jednak w stanie w peł-
ni chronić osób o specjalnych 
problemach zdrowotnych. W ra-
zie wątpliwości skontaktuj się z 
lekarzem.
Urządzenie należy przecho-
wywać w suchym i ciemnym 
miejscu. Podczas transportu 
nie należy narażać czujnika na 
uszkodzenia mechaniczne gdyż 
może to wpłynąć na obniżenie 
żywotności urządzenia.
Nie należy używać czujnika 
noszącego jakiekolwiek ślady 
uszkodzeń mechanicznych.



karta
gwarancyjna

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:

a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku/ rozładunku lub 
innych okolicznościach,

b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub 
eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,

c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez 
KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących 
przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,

d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, 
za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie 
jego sprzedaży (jeśli występują).

3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub 
firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.

4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, 
naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.

6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

pieczęć i podpis sprzedawcy, 
data sprzedaży

producent udziela 24 miesięcznej
 gwarancji


