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Instruktion hur man kalibrerar gasdetektor för oxygen, för koldioxid gå till sida 3

Om skärmen i gasdetektorn blinkar ”W-01” 
betyder det att gasdetektorn behöver 
kalibreras. Detta görs en gång per år. Sensorn 
kan börja drifta med tiden så det blir fel värde 
i gasdetektorn. Vilket generar falsklarm, därför 
görs kalibreringen. När ”W-01” blinkar funkar 
gasdetektorn som normalt. Den bara indikerar 
att en kalibrering bör göras. Använd magneten 
som följer med vid leverans. Lossa inte locket 
utan tryck bara magneten mot glaset.

Finns 3 knappar att navigera med. 
1 (Kvittering), 2 (Pil upp) och 3(Pil ner)

Tänk på att ventilera rummet innan kalibre-
ringen så det är 20,9% oxygenhalt i luften.
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2 För att komma in i menyn, placera magneten 
mot glaset ovanför knapp       i 5 sekunder.   
En prick kommer tändas högst upp på 
skärmen. Efter cirka 5 sekunder kommer det 
tändas en ring runt denna. 
Ta bort magneten från glaset.

3 ”SET CAL” kommer nu synas på skärmen.
Placera magneten igen på knapp       i 2 sek-
under för att komma in i kalibreringsläge.
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4 Nu kommer gasdetektorn kalibrera om sig.
Efter ett par sekunder placera magneten igen 
på knapp       i 2 sekunder för att gå vidare i 
kalibreringen.

”SPAN PASS” ska nu visas i skärmen.
Placera magneten igen på knapp       i 2 sek-
under för slutföra kaliberingen.

Om det skulle stå ”SPAN FAIL” vädra rummet 
lite till och gör om kalibreringen.

5

Nu kommer det stå ”SET CAL” på skärmen.
Placera magneten snabbt en gång på 
knapp      , ”QUIT” står nu på skärmen. 
Placera magneten igen på knapp       för att gå 
tillbaka till startskärmen.
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Nu är kalibreringen klar. Det bör stå 20,9% 
oxygen i skärmen. Om inte testa att göra 
kalibreringen igen. 

Glöm inte att sensorn skall byta
varannat år för att inte riskera falsklarm.
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Instruktion hur man kalibrerar gasdetektor för koldioxid

Om skärmen i gasdetektorn blinkar ”W-01” 
betyder det att gasdetektorn behöver 
kalibreras. Detta görs en gång per år. Sensorn 
kan börja drifta med tiden så det blir fel värde 
i gasdetektorn. Vilket generar falsklarm, därför 
görs kalibreringen. När ”W-01” blinkar funkar 
gasdetektorn som normalt. Den bara indikerar 
att en kalibrering bör göras. Använd magneten 
som följer med vid leverans. Lossa inte locket 
utan tryck bara magneten mot glaset.

Finns 3 knappar att navigera med. 
1 (Kvittering), 2 (Pil upp) och 3(Pil ner)

Tänk på att ventilera rummet innan kalibre-
ringen.
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2 För att komma in i menyn, placera magneten 
mot glaset ovanför knapp       i 5 sekunder.   
En prick kommer tändas högst upp på 
skärmen. Efter cirka 5 sekunder kommer det 
tändas en ring runt denna. 
Ta bort magneten från glaset.

3 ”SET CAL” kommer nu synas på skärmen.
Placera magneten igen på knapp       i 2 sek-
under för att komma in i kalibreringsläge.
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4 Nu kommer gasdetektorn kalibrera om sig.
Sensorn gör nu en nollkalibrering.
Efter ett par sekunder placera magneten igen 
på knapp       i 2 sekunder för att gå vidare i 
kalibreringen.

”Zero PASS” ska nu visas i skärmen.
Direkt efter visas ”SPAn YES” i skärmen.
Placera magneten igen på knapp       snabbt 
en gång.

Om det skulle stå ”Zero FAIL” vädra rummet 
lite till och gör om kalibreringen.
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Nu kan man justera vilken koldioxidkoncentra-
tion kalibreringsgasen har. Normalt är 1,00%
Placera magneten snabbt en gång på 
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Anslut nu slagen från kalibreringsgasen till 
munstycket på undersidan av den vita hatten.
Sätt på gasen, nu kommer värdet stiga upp 
och närma sig koldioxidkoncentrationen i kali-
breringsgasen. När värdet ligger stabilt på ett 
värde. Placera magneten snabbt en gång på 
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8 Om du har precis bytt sensorn kan ”SEns 
rEPL” dyka upp på skärmen. Om sensorn 
är bytt välj YES. Placera sedan magneten 
snabbt på      
”SPAN PASS” ska nu visas i skärmen.

”Purg GAS” ska nu visas i skärmen.
Stäng nu av kalibreringsgasen. Värdet
kommer nu sjunka och efter en stund börjar 
en nedräkning. När nedräkningen är klar är 
kalibreringen slutförd.
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Nu kommer det stå ”SET CAL” på skärmen.
Placera magneten snabbt en gång på 
knapp      , ”QUIT” står nu på skärmen. 
Placera magneten igen på knapp       för att gå 
tillbaka till startskärmen.
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Nu är kalibreringen klar. 

Glöm inte att sensorn skall byta
var 5e för att inte riskera falsklarm.
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