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This user manual contains important information regarding the installation and operation of your carbon monoxide alarm. 
Please take a few minutes to thoroughly read this manual which should be saved for future reference. If you are installing the 
carbon monoxide alarm for use by others, you must leave this manual—or a copy of it—with the end user. 

 
 

 
English 

This device is a battery-powered standalone CO (carbon monoxide) alarm with an advanced electrochemical sensor for 
domestic use. Please note that this device does not detect smoke, heat, flames or any hazardous gas other than carbon 
monoxide even though carbon monoxide can be generated by fire. For this reason you must install smoke alarms to provide 
early warning of fire and to protect you and your family from fire and its related hazards. 

 
WARNING 

• THE INSTALLATION OF THE APPARATUS SHOULD NOT BE USED AS A SUBSTITUTE FOR PROPER INSTALLATION, USE AND 
MAINTENANCE OF FUEL-BURNING APPLIANCES INCLUDING APPROPRIATE VENTILATION AND EXHAUST SYSTEMS. 

• THIS APPARATUS IS TO BE INSTALLED BY A COMPETENT PERSON. 
• IT IS NOT TESTED FOR USE IN A CARAVAN OR BOAT. 
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Introduction 

Tato uživatelská příručka obsahuje důležité informace týkající se instalace a provozu vašeho alarmu oxidu uhel-
natého. Věnujte prosím několik minut důkladnému přečtení této příručky, kterou si uschovejte pro budoucí použití. 
Pokud instalujete hlásič oxidu uhelnatého pro použití jinými osobami, musíte tuto příručku – nebo její kopii – zanechat 
koncovému uživateli.

Toto zařízení je bateriemi napájený samostatný alarm CO (oxidu uhelnatého) s pokročilým elektrochemickým 
senzorem pro domácí použití. Vezměte prosím na vědomí, že toto zařízení nedetekuje kouř, teplo, plameny ani jiné ne-
bezpečné plyny než oxid uhelnatý, i když oxid uhelnatý může vznikat při požáru. Z tohoto důvodu musíte nainstalovat 
hlásiče kouře, které poskytují včasné varování před požárem a chrání vás a vaši rodinu před požárem a souvisejícími 
nebezpečími.

•  INSTALACE PŘÍSTROJE NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNA JAKO NÁHRADA ZA SPRÁVNOU INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU PALIVOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ VČETNĚ VHODNÝCH VĚTRÁNÍ A VÝFUKOVÝCH SYSTÉMŮ.

• TENTO PŘÍSTROJ MÁ INSTALOVAT KVALITNÍ OSOBA.
• NENÍ ZKOUŠEN PRO POUŽITÍ V KARAVANU NEBO LODĚ.

VAROVÁNÍ

Úvod

ČESKY



 

 

 
1 × CO Alarm 2 × Screws 
2 × Anchor Plugs 1 × User Manual 

 
 

Peak Concentration    
Indication 

 
Test/Silence Button 

 
   Battery Status 

 
 
 

CO Concentration 
The Test/Silence button is used to test the unit's electronics and to silence the unit during an alarm. When testing the alarm 
weekly, press and hold the test button and you will hear a short beep, indicating that the alarm has entered the test mode. 
XC01/XC05P: You should first wake up your alarm by pressing the test button; once the alarm has woken up, the LCD 
display will activate, then press the test button again until you hear a short beep, indicating that the alarm has entered the 
test mode. Please refer to the “Alarm Testing” section for further information. The alarm goes back to the standby mode after 
testing. To save power, the alarm is designed to automatically turn off the LCD display if there has been no operation for 5 
minutes. 
XC01P-R: Short press the test button and you will hear a short beep, indicating that the alarm has entered the test mode. 
NOTE: After a test has begun, the alarm will sound and the LED indicator will flash red. This does not indicate that CO is 
present.If you press the test button during an alarm state, the unit will enter the silence mode. 
CO Alarm Levels 
This carbon monoxide alarm is programmed to sound an alarm at the following CO concentrations within the time periods 
listed: 
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Package Contents 

Product Features 

Obsah balení

Vlastnosti produktu

Šrouby
Indikace maximální 
koncentrace

Stav baterie

Koncentrace CO
Uživatelská příručkaKotevní hmoždinky

Tlačítko Test/Ticho se používá k testování elektroniky jednotky a ke ztišení jednotky během poplachu. Při testování 
alarmu každý týden stiskněte a podržte testovací tlačítko a uslyšíte krátké pípnutí, které signalizuje, že alarm vstoupil 
do testovacího režimu.
XC01/XC05P: Nejprve byste měli probudit budík stisknutím testovacího tlačítka; jakmile se alarm probudí, aktivuje se 
LCD displej, poté znovu stiskněte testovací tlačítko, dokud neuslyšíte krátké pípnutí, což znamená, že alarm vstoupil do 
testovacího režimu. Další informace naleznete v části „Testování alarmů“. Alarm se po testování vrátí do pohotovost-
ního režimu. Pro úsporu energie je alarm navržen tak, aby automaticky vypnul LCD displej, pokud po dobu 5 minut 
neprovedete žádnou operaci.
XC01P-R: Krátce stiskněte testovací tlačítko a uslyšíte krátké pípnutí indikující, že alarm vstoupil do testovacího režimu. 
POZNÁMKA: Po zahájení testu zazní alarm a LED indikátor bude blikat červeně. To neznamená, že je přítomen CO. 
Pokud stisknete testovací tlačítko během stavu alarmu, jednotka přejde do tichého režimu.
Úrovně alarmu CO
Tento alarm oxidu uhelnatého je naprogramován tak, aby spustil alarm při následujících koncentracích CO během 
časových období
uvedeny:

Tlačítko Test/Ticho

Tlačítko Test/Ticho

LED indikátor červená/žlutá/zelená

Digitální displej

Bzučák



 

 
30 ppm over 120 minutes, 
50 ppm for 60–90 minutes, 

100 ppm for 10–40 minutes, 
and 300 ppm for 0–3 minutes. 

When CO is detected and the alarm sounds, the CO concentration will be displayed on the LCD and a blue backlight will be lit. 
The LED indicator will flash red and the alarm will issue 4 short beeps, repeating the cycle every 6 seconds. 

CO Concentration and Symptoms 
The table below shows the effects of different levels of CO poisoning on the body: 

 

 

 
WARNING 

THIS DEVICE IS DESIGNED TO PROTECT INDIVIDUALS FROM ACUTE EFFECTS OF CARBON MONOXIDE EXPOSURE. IT MAY 
NOT FULLY SAFEGUARD INDIVIDUALS WITH SPECIFIC MEDICAL CONDITIONS. IF IN DOUBT, CONSULT A MEDICAL 
PRACTITIONER. 

Low-Battery Warning 
If the battery voltage is low, the unit will chirp once and the LED indicator will flash yellow every 60 seconds to indicate the 
need for battery replacement. 
If you press the test button when there is a low battery, the low battery signal will temporarily cease for 10 hours; if you press 
the test button again, the unit will enter the test mode and then the standby mode. 

End-of-Life Indication and Hush Control 
100 Slight headache, nausea, fatigue (flu-like symptoms). Once the maximum lifetime (10 years) is reached, the alarm will deliver 3 beeps and the LED indicator will flash yellow 3 times 

  200 Dizziness and headache within 2–3 hours.  every 60 seconds. This end-of-life signal can be temporarily silenced for 22 hours by pressing the test button. 
400 

 
800 

Nausea, frontal headache, drowsiness, confusion and rapid heart rate. 
Risk to life after over 3 hours of exposure. 
Severe headaches, convulsions, vital organ failures. Death possible within 2–3 hours. 

The end-of-life silence feature can only be used for a total of 30 days. After 30 days, the end-of-life signal cannot besilenced. 
During this end-of-life hush period, your alarm continues monitoring CO and provides protection as usual. 
To help identify the date to replace the alarm, write down the date of first operation on the dedicated label on the side of the

 

alarm.
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Parts per Million (PPM) Effects on Adults 

Když je detekován CO a zazní alarm, na LCD displeji se zobrazí koncentrace CO a rozsvítí se modré podsvícení. LED 
indikátor bude blikat červeně a alarm vydá 4 krátká pípnutí, přičemž cyklus se opakuje každých 6 sekund.

Mírná bolest hlavy, nevolnost, únava (příznaky podobné chřipce).

Závratě a bolesti hlavy do 2–3 hodin.

Nevolnost, čelní bolest hlavy, ospalost, zmatenost a rychlý srdeční tep. Riziko 
ohrožení života po více než 3 hodinách expozice.

Severe headaches, convulsions, vital organ failures. Death possible within 2–3 hours.

Koncentrace CO a příznaky
Níže uvedená tabulka ukazuje účinky různých úrovní otravy CO na tělo:

Části na milion (PPM) Účinky na dospělé

TOTO ZAŘÍZENÍ JE NAVRŽENO K OCHRANĚ JEDNOTLIVCŮ PŘED AKUTNÍMI ÚČINKY VYSTAVENÍ OXIDU UHELNATÉMU. NEMUSÍ 
PLNĚ CHRÁNIT JEDNOTLIVCE SE SPECIFICKÝMI ZDRAVOTNÍMI PODMÍNKAMI. POKUD MÁTE POCHYBNOSTI, PORAĎTE SE S 
LÉKAŘEM.

Upozornění na vybitou baterii
Pokud je napětí baterie nízké, jednotka jednou zapípá a kontrolka LED bude každých 60 sekund blikat žlutě, aby signal-
izovala nutnost výměny baterie.
Pokud stisknete testovací tlačítko, když je vybitá baterie, signál vybité baterie dočasně přestane na 10 hodin; pokud 
znovu stisknete testovací tlačítko, jednotka přejde do testovacího režimu a poté do pohotovostního režimu.

Indikace konce životnosti a kontrola ztišení
 
Jakmile je dosaženo maximální životnosti (10 let), alarm vydá 3 pípnutí a LED indikátor 3x žlutě zabliká každých 60 
sekund. Tento signál konce životnosti lze dočasně ztišit na 22 hodin stisknutím testovacího tlačítka. Funkci ticha na 
konci životnosti lze používat celkem pouze 30 dní. Po 30 dnech nelze signál konce životnosti ztišit. Během tohoto období 
ztišení na konci životnosti váš alarm pokračuje v monitorování CO a poskytuje ochranu jako obvykle. Chcete-li pomoci 
určit datum výměny alarmu, zapište si datum první operace na vyhrazený štítek na boční straně alarmu.

VAROVÁNÍ
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Ideally, a carbon monoxide alarm should be installed in every room containing a fuel-burning appliance, and one in every 
bedroom. 
However, if the number of carbon monoxide alarms available is limited, the following guidelines should be considered when 
choosing the best places to install an alarm(s): 

• If there is an appliance in a bedroom, a CO monitor should be installed. 
• Install an alarm in rooms containing a flueless or open-flued appliance. 
• Install an alarm where residents spend most of their time. 
• In a studio apartment, a CO alarm should be placed as far away from the cooking appliances as possible, but close to where 
the person sleeps. 

• If the appliance is placed in a room not normally used (such as a boiler room), the CO alarm should be placed just outside of 
this room so that the alarm can be heard more easily. 

1. Installing a CO alarm in a room with a fuel-burning appliance (see Figure 1): 

• If it is mounted on a wall, it should be installed at a height greater than the height of any door or window, but should still 
be at least 150 mm (5.9 inches) below the ceiling. 

 
• The CO alarm should have a horizontal distance between 1 m (3.3 feet) and 3 m (10 feet) from any potential CO source. 
• If there is a partition in the room, the CO alarm should be installed on the same side of the partition as the potential CO source. 

300 mm (11.8 in) 
CO ALARM 

150 mm (5.9 in)    
 
 
 
 
 

DEAD AIR SPACE 
DON’T INSTALL HERE 

 
 
 
 

Figure 1: Installation in a room with a fuel-burning appliance 

Where to Install 

 
1–3 m 

(3.3–10 ft) 

Kam nainstalovat

V ideálním případě by měl být alarm oxidu uhelnatého instalován v každé místnosti se spotřebičem spalujícím palivo 
a jeden v každé ložnici.

Pokud je však počet dostupných alarmů oxidu uhelnatého omezený, je třeba při výběru nejlepších míst pro instalaci 
alarmů vzít v úvahu následující pokyny:

• Pokud je v ložnici spotřebič, měl by být nainstalován CO monitor.
• Instalujte alarm v místnostech se spotřebičem bez kouřovodu nebo s otevřeným kouřovodem.
• Nainstalujte alarm tam, kde obyvatelé tráví většinu svého času.
• V garsonce by měl být alarm CO umístěn co nejdále od varných zařízení, ale blízko místa, kde osoba spí.
•  Pokud je spotřebič umístěn v místnosti, která se běžně nepoužívá (jako je kotelna), měl by být alarm CO umístěn 

těsně mimo tuto místnost, aby byl alarm snadněji slyšet.

1. Instalace hlásiče CO v místnosti se spotřebičem spalujícím palivo (viz obrázek 1):
•  Pokud je namontován na stěnu, měl by být instalován ve výšce větší, než je výška jakýchkoli dveří nebo okna, ale 

stále by měl být alespoň 150 mm (5,9 palce) pod stropem.

• Alarm CO by měl mít horizontální vzdálenost mezi 1 m (3,3 stop) a 3 m (10 stop) od jakéhokoli potenciálního zdroje CO.
•  Pokud je v místnosti přepážka, měl by být alarm CO instalován na stejné straně přepážky jako potenciální zdroj CO. 300 

mm (11,8 palce)
300 mm (11,8 palce)

Obrázek 1: Instalace v místnosti se spotřebičem spalujícím palivo

300 mm (11,8 palce)

1–3 m
(3,3–10 stop)

150 mm (5.9 palce)  

ZDE NEINSTALUJTE 
MRTVÁ ZÓNA
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2. Installing the CO alarm in a bedroom or room without a fuel-burning appliance (see Figure 2): 
• Mount the CO alarm relatively close to the breathing zone of the occupant. 
• Install the alarm such that the LED indicator is viewable when the occupant is near the alarm. 

 
NOTE: Due to the product’s unique design and unfixed installation, it is not recommended to install it on a ceiling, as it is 
prone to falling off and causing injuries to people. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Installation in a bedroom or room without a fuel-burning appliance (installed at head level) 

Important Note 
Improper location can affect the sensitive electronic components in this alarm. To avoid causing damage to the unit, to provide 
optimum performance and to prevent unnecessary nuisance alarms, do not locate CO alarms in the following areas: 
1. In garages or in any extremely dusty, dirty or greasy areas. 
2. Where there is the possibility of smoke or fumes under normal operating circumstances. 
3. In poorly ventilated kitchens, garages and furnace rooms. Keep the CO alarms at least 1.5 m (5 feet) from potential smoke or 

fume sources (e.g. stoves, furnaces, water heaters, space heaters) if possible. 
4. In areas where a 1.5 m (5-foot) distance from a potential smoke or fume source is not possible. In modular, mobile or smaller 

houses, it is recommended the CO alarm be placed as far from any potential smoke or fume sources. 
5. Within 1.5 m (5 feet) of any cooking appliance. 

Locations to Avoid 
 
 
 
 
 

CO ALARM 
 
 

HEAD LEVEL 

2. Instalace hlásiče CO v ložnici nebo pokoji bez spotřebiče spalujícího palivo (viz obrázek 2):
• Alarm CO namontujte relativně blízko k dýchací zóně cestujícího.
• Nainstalujte alarm tak, aby byl indikátor LED viditelný, když je cestující blízko alarmu.

POZNÁMKA: Vzhledem k jedinečné konstrukci a nepevné instalaci produktu se nedoporučuje instalovat jej na strop, pro-
tože je náchylný k pádu a zranění osob.

Důležitá poznámka

Nesprávné umístění může ovlivnit citlivé elektronické součásti tohoto alarmu. Abyste předešli poškození jednotky, zajistili 
optimální výkon a předešli zbytečným rušivým alarmům, neumisťujte alarmy CO do následujících oblastí:

1. V garážích nebo v extrémně prašných, špinavých nebo mastných prostorách.

2. Tam, kde za normálních provozních podmínek existuje možnost kouře nebo výparů.

3.  Ve špatně větraných kuchyních, garážích a pecích. Pokud je to možné, udržujte hlásiče CO alespoň 1,5 m (5 stop) od 
potenciálních zdrojů kouře nebo výparů (např.

4.  V oblastech, kde není možná vzdálenost 1,5 m (5 stop) od potenciálního zdroje kouře nebo výparů. V modulárních, mo-
bilních nebo menších domech se doporučuje umístit hlásič CO co nejdále od potenciálních zdrojů kouře nebo výparů.

5. Do 1,5 m (5 stop) od jakéhokoli varného zařízení.
Obrázek 2: Instalace v ložnici nebo místnosti bez spotřebiče spalujícího palivo (instalovaného na úrovni hlavy)

ÚROVEŇ 
HLAVY

Místa, kterým se vyhnout
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6. In extremely humid areas. This alarm should be at least 3 m (10 feet) from a bath or shower, sauna, humidifier, vaporizer, 

dishwasher, laundry room, utility room or other sources of high humidity. 
7. In areas where the temperature is colder than 4°C (40°F) or hotter than 38°C (100°F). For example, non-air-conditioned crawl 

spaces, unfinished attics, uninsulated or poorly insulated ceilings, porches and garages. 
8. Where the air is turbulent, such as near ceiling fans, heat vents, air conditioner vents, fresh air return vents, or open windows. 

Excessive air flow may prevent any CO from reaching the sensors. 
9. In direct sunlight. 

 
 

 
To Activate the Device 
This device is equipped with a battery insulating film to ensure it will not be powered on during transportation before it has 

 
XC01/XC05P 

 

Insulating Film 

 
XC01P-R 

 

Insulating Film 

been shipped from the factory. When installing this product, you will need to pull out the film before powering on and 
activating the device. 

Before use, pull out the battery insulating film from the battery compartment to power on the device. After the device is turned 
on, the buzzer will beep once, the LCD backlight will light up, and the LED indicator will flash through 8 cycles 
(yellow/green/red). The device will then enter standby mode. 

Installation Method 

6. V extrémně vlhkých oblastech. Tento alarm by měl být nejméně 3 m (10 stop) od vany nebo sprchy, sauny, zvlhčovače, 
odpařovače, myčky, prádelny, technické místnosti nebo jiných zdrojů vysoké vlhkosti.

7. V oblastech, kde je teplota nižší než 4 °C (40 °F) nebo vyšší než 38 °C (100 °F). Například neklimatizované prolézačky, 
nedokončené podkroví, neizolované nebo špatně izolované stropy, verandy a garáže.

8. Tam, kde je vzduch turbulentní, jako jsou například stropní ventilátory, tepelné otvory, otvory klimatizace, otvory pro 
vracení čerstvého vzduchu nebo otevřená okna. Nadměrný proud vzduchu může zabránit tomu, aby se CO dostal k 
senzorům.

9. Na přímém slunci.

Pro aktivaci zařízení

Toto zařízení je vybaveno izolační fólií baterie, která zajišťuje, že nebude během přepravy zapnuto, dokud nebude odeslá-
no z továrny. Při instalaci tohoto produktu budete muset před zapnutím a aktivací zařízení vytáhnout fólii.

Způsob instalace
Izolační fólie Izolační fólie

Před použitím vytáhněte izolační fólii baterie z přihrádky na baterie, abyste zapnuli zařízení. Po zapnutí zařízení jednou 
pípne bzučák, rozsvítí se podsvícení LCD a LED indikátor bude blikat v 8 cyklech (žlutá/zelená/červená). Zařízení poté 
přejde do pohotovostního režimu.
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2.9 in/74 mm 

 
Follow the process below to open the battery compartment cover: 

Hold the alarm with both hands and put your thumbs on both ends of the battery compartment cover. Then, push the cover 
upwards with some force to remove it. 

 

  
 

 WARNING 
CONSTANT EXPOSURE TO HIGH OR LOW TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY REDUCE BATTERY LIFE. 

 
Wall Mounting 
1. Choose a suitable installation location by referring to the “Where to Install” section. 
2. Remove the indication sticker from the packaging and refer to the hole locations on the sticker. Draw two screw holes 

according to the size and layout of the mounting holes on the back of the product. Drill the screw holes 30 mm (1.18 inches) 
deep using a Ø 6.0 mm (1/4-inch) drill bit. Note that the distance between the center of the two holes is 74 mm (2.9 inches). 

 

Mounting Slots 

Chcete-li otevřít kryt bateriového prostoru, postupujte takto:

Uchopte alarm oběma rukama a položte palce na oba konce krytu prostoru pro baterie. Poté zatlačte na kryt určitou silou 
směrem nahoru, abyste jej odstranili.

Montáž na stěnu

1. Vyberte si vhodné místo instalace podle části „Kam nainstalovat“.

2. Vyjměte indikační nálepku z obalu a podívejte se na umístění otvorů na nálepce. Nakreslete dva otvory pro šrouby 
podle velikosti a rozložení montážních otvorů na zadní straně produktu. Vyvrtejte otvory pro šrouby do hloubky 30 mm (1,18 
palce) pomocí vrtáku Ø 6,0 mm (1/4 palce). Všimněte si, že vzdálenost mezi středem dvou otvorů je 74 mm (2,9 palce).

KONSTANTNÍ VYSTAVENÍ VYSOKÝM NEBO NÍZKÝM TEPLOTÁM A VYSOKÉ VLHKOSTI MŮŽE SNÍŽIT ŽIVOTNOST BATERIE.

VAROVÁNÍ
Montážní štěrbiny

rozteč vrtů
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3. Insert the anchor plug into the screw hole and hammer it in until the head of the anchor plug is flush with the wall. 
4. Use the two provided screws or 3.5 × 25 mm countersunk screws to screw into the two anchor plugs. Be sure to leave a 5 

mm (1/5-inch) gap between the head of the anchor plugs and the screws, which will allow for easy device mounting. 
5. Mount and lock the device onto the wall by aligning the two mounting slots on the back of the device with the screws on 

the wall. 
6. Test the device by pushing the test button to make sure that the device is functioning properly. 

 
Installation on a Table 
The base of the detector has two feet built into the design that allow it to stand freely on a flat surface. 

 

  
 

NOTE: When placing on a shelf, please adhere to the recommended placement as described in “Where to Install.” 

3. Vložte hmoždinku do otvoru pro šroub a zatlučte ji, dokud nebude hlava hmoždinky v jedné rovině se stěnou.

4. Pomocí dvou dodaných šroubů nebo šroubů se zápustnou hlavou 3,5 × 25 mm zašroubujte dvě kotevní hmoždinky. 
Mezi hlavou kotevních hmoždinek a šrouby ponechejte mezeru 5 mm (1/5 palce), což umožní snadnou montáž 
zařízení.

5. Namontujte a zajistěte zařízení na stěnu zarovnáním dvou montážních otvorů na zadní straně zařízení se šrouby na 
stěně.

6. Otestujte zařízení stisknutím testovacího tlačítka, abyste se ujistili, že zařízení funguje správně.

Instalace na stůl

Základna detektoru má v konstrukci zabudované dvě nožičky, které umožňují volně stát na rovném povrchu.

POZNÁMKA: Při umístění na polici dodržujte doporučené umístění popsané v části „Kam instalovat“.

nožičky
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Peak CO Concentration Memory and Reset 

 
 

Be sure to test your CO alarms when you turn them on for the first time. In addition to the weekly test you should perform, it is 
also recommended to test the alarm after returning from a long trip or vacation. 

 

Type XC01/XC05P XC01P-R 

Action Push the test button once to wake up the alarm, 
and press the test button again when the LCD is on. 

Push the test button. 

Device 
Response 

The device beeps 4 times twice, and the LED will flash red. The LCD will display “---,” “PAS,” the peak 
CO concentration recorded since the previous reset, and finally “0.” This indicates that the device is 
functioning properly. 

NOTE: The test function accurately tests the alarm’s CO sensing circuit without the need of testing CO. 
 

The peak CO concentration feature is helpful in identifying if there have been any dangerous CO readings since a peak CO 
concentration reset. 

Each time you push the test button, the LCD displays the peak CO concentration recorded since the previous reset. The peak 
CO concentration will be displayed for 5 seconds, and then the device will enter standby mode. In the example, 300 ppm was 
the maximum CO concentration recorded since the unit was last reset. 

 

  
Peak CO Concentration Reset: During the 5 seconds when the LCD displays the peak CO concentration, press and hold 
the test button for 3 seconds, the device will beep, the LED will flash green, and the peak CO concentration will be reset with 
LCD displaying “0.” 
NOTE: If the carbon monoxide concentration is lower than 30 ppm, it will not be recorded in the peak CO concentration. 

 

 
Press the test button during an alarm to have the unit enter silence mode. If the CO density still exceeds the alarm threshold 
after 6 minutes, the unit will enter another alarm state. Otherwise, the unit will exit the silence mode after 9 minutes and 
resume normal operation. If the CO concentration is above 300 ppm, the silence function cannot be enabled. 

 

 LCD Display 

Silence Mode 

Alarm Testing Testování alarmů

Paměť a resetování maximální koncentrace CO

Tichý režim

LCD displej

Typ

Nezapomeňte své alarmy CO otestovat, když je poprvé zapnete. Kromě týdenního testu, který byste měli provést, se 
také doporučuje otestovat alarm po návratu z dlouhé cesty nebo dovolené.

Pokaždé, když stisknete testovací tlačítko, LCD zobrazí maximální koncentraci CO zaznamenanou od předchozího 
resetu. Maximální koncentrace CO se zobrazí na 5 sekund a poté se zařízení přepne do pohotovostního režimu. V 
příkladu byla 300 ppm maximální koncentrace CO zaznamenaná od posledního resetu jednotky.

Resetování maximální koncentrace CO: Během 5 sekund, kdy se na displeji LCD zobrazí maximální koncentrace CO, 
stiskněte a podržte testovací tlačítko po dobu 3 sekund, zařízení pípne, LED bude blikat zeleně a maximální koncen-
trace CO bude resetována na LCD displeji. “0.”
POZNÁMKA: Pokud je koncentrace oxidu uhelnatého nižší než 30 ppm, nebude zaznamenána jako maximální koncen-
trace CO.

Stisknutím testovacího tlačítka během alarmu přepnete jednotku do tichého režimu. Pokud hustota CO stále překročí 
prahovou hodnotu alarmu po 6 minutách, jednotka přejde do jiného stavu alarmu. V opačném případě jednotka po 
9 minutách opustí režim ticha a obnoví normální provoz. Pokud je koncentrace CO vyšší než 300 ppm, nelze funkci 
ztišení aktivovat.

NOTE: The test function accurately tests the alarm’s CO sensing circuit without the need of testing CO.

Funkce maximální koncentrace CO je užitečná při identifi kaci, zda od resetování maximální koncentrace CO došlo k 
nějakým nebezpečným hodnotám CO.

Akce
Jedním stisknutím testovacího tlačítka probudíte alarm 
a znovu stiskněte testovací tlačítko, když je LCD zapnutý.

Stiskněte testovací tlačítko.

Zařízení 4x dvakrát pípne a LED bude blikat červeně. Na LCD displeji se zobrazí „---“, „PAS“, 
maximální koncentrace CO zaznamenaná od předchozího resetu a nakonec „0“. To znamená, 
že zařízení funguje správně.

Odezva 
zařízení



18 19 

 

 

Mode LCD Display LED Indicator Audible Alarm Remarks 

Powering On 
 Runs through 8 cycles 

(yellow/green/red) in sequence. 
1 quick beep. Make sure battery insulating 

film is removed and the 
device is turned on. 

Standby Mode 
(XC01/XC05P) 

None. Flashes green once every 
60 seconds. 

None. None. 

Standby Mode 
(XC01P-R) 

   
   

Flashes green once every 
60 seconds. 

None. None. 

Alarm Mode    
   

A CO concentration ranging 
from 30 to 999 ppm has been 
present for a certain time 
period. The blue backlight is lit, 
and the LED indicator flashes 
red 4 times every 6 seconds. 

4 beeps repeating 
every 6 seconds. 

Dangerous CO concentration 
is detected, and has reached 
the alarm status. Please refer 
to "What to Do When the 
Alarm Sounds". 

 

 
While detecting CO, the LCD will display different indicators to inform you of the alarm status, as shown below:     A CO concentration level 

ranging from 30 to 999 ppm 
has been detected, but for 
less than the allotted 
detection period. The LED 
indicator flashes green once 
every 60 seconds. 

None. Dangerous CO concentration is 
detected, but has not reached 
the alarm status. Potential 
dangerous CO conditions exist. 
Please search for the CO source 
first. Open nearby windows and 
doors, and immediately move 
to fresh air. 

 Flashes green once every 
second for 5 seconds. 

None. Alarm cancellation: when the 
CO concentration level drops 
below the alarm threshold, 
the alarm signal will stop. 

Test Mode    2 sets of 4 red flashes. 2 sets of 4 quick 
beeps. 

Peak CO level recorded since 
the previous reset. 

 

Při detekci CO se na LCD displeji zobrazí různé indikátory, které vás informují o stavu alarmu, jak je znázorněno níže:

Prochází 8 cykly (žlutá/zelená/
červená) za sebou.

Byla zjištěna hladina kon-
centrace CO v rozmezí od 
30 do 999 ppm, ale po dobu 
kratší, než je přidělená 
detekční doba. Kontrolka 
LED bliká zeleně každých 60 
sekund.

Byla detekována nebez-
pečná koncentrace CO, ale 
nedosáhla stavu alarmu. 
Existují potenciální nebez-
pečné podmínky CO. Nejprve 
prosím vyhledejte zdroj CO. 
Otevřete blízká okna a dveře 
a okamžitě se přesuňte na 
čerstvý vzduch.

Bliká zeleně jednou za 
sekundu po dobu 5 sekund.

Zrušení alarmu: když hladina 
koncentrace CO klesne pod 
prahovou hodnotu alarmu, 
alarm se zastaví.

Nejvyšší úroveň CO zaz-
namenaná od předchozího 
resetu.

2 sady 4 červených 
záblesků.

1 rychlé pípnutí. Ujistěte se, že je odstraně-
na izolační fólie baterie a 
že je zařízení zapnuté.

Byla detekována nebez-
pečná koncentrace CO 
a dosáhla stavu alarmu. 
Viz “Co dělat, když zazní 
alarm”.

4 opakující se 
pípnutí každých 6 
sekund.

Žádný. Žádný.

Žádný.

Žádný.

Žádný.

2 sady 4 ry-
chlých pípnutí.

Žádný.

Bliká zeleně každých 60 
sekund.

Bliká zeleně každých 60 
sekund.

Po určitou dobu je přítomna 
koncentrace CO v rozmezí od 
30 do 999 ppm. Rozsvítí se 
modré podsvícení a indikátor 
LED blikne 4krát červeně 
každých 6 sekund.

Zapnutí

Pohotovostní 
režim (XC01P-R)

Testovací mód
Režim alarmu

Pohotovostní režim 
(XC01/XC05P)

Režim LCD displej LED indikátor Zvukový alarm Poznámky
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Technical Specifications 

Silence Mode    
   

Flashes red 4 times 
every 6 seconds. 

None. CO silence mode: After 9 
minutes, the unit will exit 

    silence mode. 

 
 

 

Flashes yellow once None. Silence mode during low 
 every 60 seconds.  battery: after 10 hours, the unit 
   will exit silence mode. 

    Flashes yellow 3 times None. Silence mode during the end of 
    every 60 seconds.  cycle: after 22 hours, the unit 
    will exit silence mode. 
  Flashes green 3 times. None. Exiting silence mode. 

Low Battery 
 

 

Display alternates between 
"Lb" and current CO level. 
The LED indicator flashes 
yellow once every 60 
seconds. 

1 quick beep 
every 60 
seconds. 

XC01/XC05P: The unit must be 
replaced immediately. 
XC01P-R: The battery must be 
replaced immediately. 

 

Fault 
 Flashes yellow 2 times 

every 60 seconds. 
2 beeps every 60 
seconds. 

Please clean your alarm and see if it is 
working normally. If "Err" continues to 
display, the unit has malfunctioned 
and must be replaced immediately. 

End of Life 
   

   
Flashes yellow 3 times 
every 60 seconds. 

3 quick beeps 
every 60 seconds. 

Replace the unit immediately. 

 

Power Supply XC01/XC05P: 10-year sealed lithium battery 

XC01P-R: CR123A or CR2/3A (replaceable battery) 

Product Lifespan 10 years 

Sensor Type Electrochemical 
 

Tichý režim Chyba

Zdroj napájení

Životnost produktu

Typ snímače

Konec život-
nosti

Slabá baterie

Bliká 4krát červeně 
každých 6 sekund.

Bliká žlutě každých 60 
sekund.

Bliká žlutě 3x každých 60 
sekund.

Displej přepíná mezi “Lb” 
a aktuální úrovní CO. 
LED indikátor žlutě blikne 
každých 60 sekund.

Bliká 3x zeleně.

žádný Tichý režim CO: Po 9 
minutách se jednotka ukončí
tichý režim.

Bliká žlutě 2x každých 
60 sekund.

2 pípnutí každých 
60 sekund.

Vyčistěte svůj alarm a zjistěte, zda 
funguje normálně. Pokud se stále 
zobrazuje „Err“, došlo k poruše 
jednotky a je třeba ji okamžitě 
vyměnit.

Ihned vyměňte jednotku.Bliká žlutě 3x každých 
60 sekund.

3 rychlá pípnutí 
každých 60 
sekund.

Tichý režim při slabé baterii: 
po 10 hodinách jednotka 
opustí tichý režim.

Tichý režim na konci cyklu: po 
22 hodinách jednotka opustí 
tichý režim.

XC01/XC05P: 10letá uzavřená lithiová baterie

XC01P-R: CR123A nebo CR2/3A (vyměnitelná baterie)

10 let

Elektrochemické

XC01/XC05P: Jednotka musí 
být okamžitě vyměněna. 
XC01P-R: Baterie musí být 
okamžitě vyměněna.

Ukončení tichého režimu.

žádný

žádný

žádný

1 rychlé 
pípnutí 
každých 60 
sekund.

Technické specifi kace
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Maintenance 

 
appliance technician to investigate sources of CO from fuel-burning equipment and appliances, and inspect for proper 
operation of this equipment. 

4. If problems are identified during this inspection, have the equipment serviced immediately. Note any combustion equipment 
that has not been inspected by the technician and consult the manufacturer’s instructions, or contact the manufacturers 
directly for more information about CO safety and this equipment. Make sure that motor vehicles are not, and have not been, 
operating in an attached garage or adjacent to the residence. 

 
 

 
1. Call emergency services as soon as possible. 
2. Immediately move outside and make sure that everyone inside the house has evacuated the area or has access to fresh air. 

Do not re-enter the house until it has been aired out and your alarm remains under normal condition. If it is not possible to 
move outside, stay close to an open door/window until emergency service responders arrive. 

3. After following steps 1–2 above, if your alarm reactivates within a 24 hour period, repeat steps 1–2 and call a qualified 

To keep your alarm in good working order, you should adhere to the following steps. 
1. Test the alarm once a week by pressing the test/silence button. 
2. Vacuum the alarm cover once a month to remove any accumulated dust. 
3. Never use detergents or solvents to clean the alarm. Chemicals can permanently damage or temporarily contaminate the 
sensor. 
4. Avoid spraying air fresheners, hair spray, paint or other aerosols near the alarm. 
5. Do not paint the unit. Paint may clog the openings to the sensing chamber and prevent the unit from operating properly. 

What to Do When the Alarm Sounds 

Safety Standard EN 50291-1:2018 

Operating Temperature 4–38°C (40–100°F) 

Operating Relative Humidity 10%–85% RH (non-condensing) 

Alarm Loudness ≥ 85 dB at 3 m (10 ft) @ 3.2 ± 0.3 kHz pulsing alarm 

Storage and Transport Conditions -20–60°C (-4–140°F), 5%–95% RH (non-condensing) 

Silence Duration About 9 minutes 
 

Bezpečnostní standard

Provozní teplota

Provozní relativní vlhkost

Hlasitost alarmu

Podmínky skladování a přepravy

Doba trvání ticha

(nekondenzující)

≥ 85 dB na 3 m (10 stop) @ 3,2 ± 0,3 kHz pulzující alarm

-20–60 °C (-4–140 °F), 5 %–95 % RH (bez kondenzace)

Asi 9 minut

1. Co nejdříve zavolejte záchrannou službu.

2.  Okamžitě vyjděte ven a ujistěte se, že všichni v domě evakuovali prostor nebo měli přístup na čerstvý vzduch. 
Nevstupujte znovu do domu, dokud nebude vyvětrán a váš alarm zůstane v normálním stavu. Pokud není možné se 
pohybovat venku, zůstaňte v blízkosti otevřených dveří/okna, dokud nedorazí záchranná služba.

3.  Po provedení kroků 1–2 výše, pokud se váš alarm znovu aktivuje do 24 hodin, opakujte kroky 1–2 a zavolejte kvali-
fi kovanému

technik zařízení, aby prozkoumal zdroje CO ze zařízení a spotřebičů spalujících palivo a zkontroloval řádný provoz 
tohoto zařízení.

4.  Pokud během této kontroly zjistíte problémy, nechte zařízení okamžitě opravit. Poznamenejte si všechna spalovací 
zařízení, která nebyla zkontrolována technikem, a prostudujte si pokyny výrobce nebo kontaktujte přímo výrobce pro 
více informací o bezpečnosti CO a tomto zařízení. Ujistěte se, že motorová vozidla nejezdí a nejezdila v přilehlé garáži 
nebo v blízkosti bydliště.

Aby byl váš alarm v dobrém provozním stavu, měli byste dodržovat následující kroky.

1. Alarm otestujte jednou týdně stisknutím tlačítka test/ztišení.

2. Jednou měsíčně vysajte kryt alarmu, abyste odstranili veškerý nahromaděný prach.

3.  K čištění alarmu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Chemikálie mohou trvale poškodit nebo 
dočasně kontaminovat senzor.

4. Vyvarujte se rozprašování osvěžovačů vzduchu, sprejů na vlasy, barev nebo jiných aerosolů v blízkosti alarmu.

5. Jednotku nenatírejte. Barva může ucpat otvory snímací komory a zabránit správnému fungování jednotky.

Údržba
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Battery Replacement (for XC01P-R) 

Limitations of CO Alarms 

 
WARNING 

DO NOT TAMPER WITH THE APPARATUS, AS THERE IS A RISK OF ELECTRIC SHOCK OR MALFUNCTION. 
 

Remove the old battery and replace with a CR123A or CR2/3A battery (a Huiderui CR123A or Pairdeer CR2/3A battery is 
recommended) when the LCD displays the “Lb” message and the LED indicator flashes yellow once every 60 seconds with the 
buzzer chirping. 
After changing the battery, the buzzer will beep once, the LCD backlight will light up, and the LED indicator will flash through 
8 cycles (yellow/green/red). Reinstall your alarm and test it by pressing the test/silence button. 
NOTE: Rechargeable batteries are not recommended for use with this device. 

 

1. CO alarms may not wake up all individuals. If children or others do not readily awaken to the sound of the CO alarm, or if there 
are infants or family members with mobility limitations, make sure that someone assists them in the event of an emergency. 

 
2. This CO alarm will not sense carbon monoxide that does not reach the sensor. This CO alarm will only detect CO that 

reaches the sensor. CO may be present in other areas. Doors or other obstructions may affect the rate at which CO reaches 
the CO alarm. For this reason, if bedroom doors are usually closed at night, it is recommended that you install a CO alarm in 
each bedroom and in the hallway between them. 

3. CO alarms may not sense CO on another level of the house. For example, a CO alarm on the second level, near the 
bedrooms, may not sense CO in the basement. For this reason, one CO alarm may not give an adequate warning. Complete 
coverage is recommended by placing CO alarms on each level of the house. 

4. CO alarms may not be heard. The alarm buzzer noise level is over 85 dB at a distance of 3 m (10 feet). However, if the CO 
alarm is installed outside the bedroom, it may not awaken a sound sleeper or one who has recently used drugs or has been 
drinking alcohol. This is especially true if the door is closed or only partially open. Even persons who are awake may not hear 
the alarm horn if the sound is blocked by distance or closed doors. Noise from traffic, stereos, radios, televisions, air 
conditioners, or other appliances may even prevent alert persons from hearing the alarm horn. This CO alarm is not intended 
for people who are hearing impaired. 

5. CO alarms are not a substitute for a smoke alarm. Although fire is a source of carbon monoxide, this CO alarm does not 
sense smoke or fire. This CO alarm senses CO that may be escaping unnoticed from malfunctioning furnaces, appliances, or 
other possible sources of incomplete combustion. The installation of a smoke alarm is required for an early warning of fire. 

6. CO alarms are not a substitute for life insurance. Though these CO alarms warn against increasing CO levels, we do not 
warrant or imply in any way that they will protect lives from CO poisoning. Homeowners and renters must still insure their 
lives. 

NEZAMĚŇUJTE DO PŘÍSTROJE, Hrozí NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO PORUCHY.

2.  Tento alarm CO nezaznamená oxid uhelnatý, který se nedostane k senzoru. Tento alarm CO detekuje pouze CO, 
který dosáhne senzoru. CO může být přítomen i v jiných oblastech. Dveře nebo jiné překážky mohou ovlivnit 
rychlost, kterou CO dosáhne alarmu CO. Z tohoto důvodu, pokud jsou dveře ložnice obvykle v noci zavřené, se 
doporučuje nainstalovat alarm CO do každé ložnice a do chodby mezi nimi.

3.  Alarmy CO nemusí detekovat CO na jiné úrovni domu. Například alarm CO ve druhém patře poblíž ložnic nemusí 
detekovat CO v suterénu. Z tohoto důvodu nemusí jeden alarm CO poskytnout adekvátní varování. Doporučuje se 
úplné pokrytí umístěním hlásičů CO na každé úrovni domu.

4.  Alarmy CO nemusí být slyšet. Úroveň hluku bzučáku alarmu je vyšší než 85 dB na vzdálenost 3 m (10 stop). Pokud 
je však alarm CO instalován mimo ložnici, nemusí probudit zdravého spáče nebo toho, kdo nedávno užil drogy 
nebo pil alkohol. To platí zejména v případě, že jsou dveře zavřené nebo pouze částečně otevřené. Dokonce i osoby, 
které jsou vzhůru, nemusí slyšet klakson alarmu, pokud je zvuk blokován vzdáleností nebo zavřenými dveřmi. Hluk z 
dopravy, stereo, rádia, televize, klimatizace nebo jiných spotřebičů může dokonce zabránit poplachovým osobám 
ve slyšení houkačky. Tento alarm CO není určen pro osoby se sluchovým postižením.

5.  Hlásiče CO nenahrazují hlásič kouře. Přestože je oheň zdrojem oxidu uhelnatého, tento alarm CO necítí kouř ani 
oheň. Tento alarm CO snímá CO, který může nepozorovaně unikat z nefunkčních pecí, spotřebičů nebo jiných 
možných zdrojů nedokonalého spalování. Pro včasné varování před požárem je nutná instalace kouřového hlásiče.

6.  Hlásiče CO nenahrazují životní pojištění. Ačkoli tyto alarmy CO varují před zvyšujícími se hladinami CO, nezaruču-
jeme ani nenaznačujeme, že budou chránit životy před otravou CO. Majitelé domů a nájemníci si stále musí pojistit 
svůj život.

Vyjměte starou baterii a vyměňte ji za baterii CR123A nebo CR2/3A (doporučuje se baterie Huiderui CR123A nebo 
Pairdeer CR2/3A), když se na displeji LCD zobrazí zpráva „Lb“ a indikátor LED bliká žlutě každých 60 sekund s cvrlikáním 
bzučáku.
Po výměně baterie jednou pípne bzučák, rozsvítí se podsvícení LCD a LED indikátor bude blikat v 8 cyklech (žlutá/
zelená/červená). Znovu nainstalujte alarm a otestujte jej stisknutím tlačítka test/ztišení.

POZNÁMKA: S tímto zařízením se nedoporučuje používat dobíjecí baterie.

1.  CO alarms may not wake up all individuals. If children or others do not readily awaken to the sound of the CO alarm, 
or if there are infants or family members with mobility limitations, make sure that someone assists them in the 
event of an emergency.

VAROVÁNÍ

Výměna baterie (pro XC01P-R)

Omezení alarmů CO
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Environmental Protection 
Importer 

 
7. CO alarms have a limited life. Although the CO alarm and all of its parts have passed many stringent tests and are designed 

to be as reliable as possible, any of these parts could fail at any time. Therefore, you are strongly recommended to test your 
CO alarm weekly. 

8. CO alarms are not foolproof. Like all other electronic devices, CO alarms have limitations. They can only detect CO that 
reaches their sensors. They may not give early warning of rising CO levels if the CO is coming from a remote part of the 
house, or is at some distance from the CO alarm. 

 

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with 
Local Authority or retailer for recycling advice. 

 

 
X-Sense Innovations Co., Ltd. 
Address: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, CHINA 

 

X- Sense Europe B.V. 
Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, the Netherlands 

 
Thank you for purchasing our product. X-Sense Pro provides a 5-year worry-free guarantee from the date of purchase. If you 
have any questions, please feel free to contact the dealers or distributors in your region. They will get back to you within 1-3 
working days. 

Dank voor het aanschaffen van ons veiligheidsproduct. X-Sense Pro geeft 5 jaar garantie op dit product, ingaande op de dag van aankoop. Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met de dealer of distributeur in de regio. Ze 
nemen dan binnen 1 tot 3 dagen contact met je op. 

Warranty 

Manufacturer and Service Information 
7.  Alarmy CO mají omezenou životnost. Přestože alarm CO a všechny jeho části prošly mnoha přísnými testy a jsou 

navrženy tak, aby byly co nejspolehlivější, kterákoli z těchto částí může kdykoli selhat. Proto důrazně doporučujeme 
testovat alarm CO každý týden.

8.  Alarmy CO nejsou spolehlivé. Stejně jako všechna ostatní elektronická zařízení mají alarmy CO omezení. Mohou 
detekovat pouze CO, který dosáhne jejich senzorů. Nemusí včas varovat před rostoucími hladinami CO, pokud CO 
přichází ze vzdálené části domu nebo je v určité vzdálenosti od alarmu CO. 

Odpadní elektrické výrobky by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Recyklujte tam, kde existuje zařízení. 
Informace o recyklaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

děkujeme za zakoupení našeho produktu. X-Sense Pro poskytuje 5letou bezstarostnou záruku od data nákupu. Máte-
li jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na prodejce nebo distributory ve vašem regionu. Do 1-3 pracovních dnů se vám 
ozvou zpět.

Ochrana životního prostředí

Informace o výrobci a servisu

Dovozce

Záruka


