
Manual de 
Instruções

CO-3
Medidor de monóxido 
de carbono



1. Introdução
2. Especificações do Produto 
3. Descrição do Produto
4. Descrição do Display
5. Informações de Segurança

7. Operação

9. Termo de Garantia

Sumário

3

5
6
7

10

6. Funções do Monitor 8

8. Manutenção 12
13

4

www.criffer.com.br2



1. Introdução

O CO-3 é um detector de monoxido de carbono digital, desenvolvido para 
monitoramento e controle dos níveis de monoxido de carbono e temperatura.

Esse produto foi desenvolvido para ser simples e de fácil operação, no 
entanto, sua aplicação envolve riscos, e para evitá-los é importante a LEITURA 
COMPLETA DESTE MANUAL. Nosso suporte técnico especializado poderá 
ajudá-lo em caso de dúvidas.

Este manual poderá sofrer alterações sem aviso prévio
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1. Sensor;

2. Display LCD;

3. Tecla SET;

4. Tecla Liga/Desliga;

5. Tecla SCAN;

6. Compartimento de pilhas;
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3. Descrição do produto



2. Especificações do produto

2.1. Gerais

Display: Cristal Líquido de 4 dígitos com iluminação
Escala: 0 a 1000ppm
Precisão: ± 5% da leitura
Desligamento automático
Leituras: Scan, Hold, Max e AVG 
Alimentação: 2 Pilhas AAA 1,5V
Dimensões: 55 x 29 x 135mm
Peso aproximado: 104g
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7. Scan;

8. Leitura maxíma registrada;

9. Média de avaliação;

10. Congelamento da leitura;

11. Iluminação do display;

12. Nível de bateria

13. Concentração de CO

14. Unidade de medida;

15. Graus C°/F°;

16. Temperatura ambiente;
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4. Descrição do display
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5. Informações de Segurança

Antes de utilizar o detector de monóxido de carbono digital CO-3, verifique se 
o gabinete do instrumento está em perfeitas condições, não utilize-o caso esteja 
danificado.

Utilize somente pilhas AAA de 1,5V alcalinas, sendo recomendável a remoção após
a utilização. Quando o sinal de bateria fraca (12) exibirá no display apenas um caractere,
substitua as pilhas, ao trocá-las, preste atenção na sinalização de polaridade.

Não utilize o instrumento em lugares próximos a gases explosivos, vapores e poeiras.

Evite obstruir o sensor (1) ao manusear o detector.
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6. Funções do monitor

6.1. Tecla Liga e desliga (3), para inciar o funcionamento do instrumento.

6.2. Tecla SET (4), permite configurar os alarmes alto e baixo. Pressionando SET (4)
exibirá o valor de alarme crítico de 100ppm (padrão). A tecla Liga/Desliga (3) 
alternará os valores para definição do nível de alarme. Pressione novamente 
a tecla SET (4) para alternar o valor de alarme do nível de ação de 50ppm (padrão). 
A tecla Liga/Desliga (3) alternar os valores para definição do alarme.

6.3 Para sair do modo de configuração dos alarmes dos níveis de ação e crítico 
pressione a tecla SET (4) por dois segundos,  exibindo a tela inicial com as 
concentrações de CO.

6.4 Tecla SCAN (5), pressionando a tecla será exibido o símbolo MAX no display (2), 
indicando o valor máximo registrado apartir do momento que o instrumento foi ligado.
O registro máximo será zerado após reinicialização do instrumento.
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6.5. Pressionando novamente a tecla SCAN (5), será exibido o símbolo AVG no 
display (2), indicando a média registrada apartir do momento que o instrumento 
foi ligado. A média será zerada após reinicialização do instrumento.

6.6. Pressionando novamente a tecla SCAN (5), será exibido o símbolo HOLD no 
display (2), congela o valor registrado no exato momento. Pressionando a tecla 
SCAN (5) o instrumento volta a medir novamente.
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Ao utilizar o detector de monóxido de carbono digital CO-3, siga os seguintes
procedimentos:

7. Operação

7.1. Conecte as pilhas no compartimento de pilhas (6) atrás do instrumento;

7.2. Pressione a tecla Liga/Desliga (3) para para ligar ou desligar o instrumento;

7.3. Para realizar o monitoramento de monóxido de carbono pressione a tecla 
Liga/Desliga (3) o instrumento irá iniciar o aquecimento do sensor por 10 segundos.

OBS: O instrumento deve ser ligado em ambiente livre de contaminantes, 
após a contagem de 10 segundos poderá ir ao local a ser monitorado.
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7.4. Para ligar a luz do display (2) aperte a tecla Liga/Desliga (3) uma vez para 
ligar a luz de fundo do display (2) será exibido o simbolo da lampada (11). 
A luz de fundo se desligará automaticamente 10 segundos se nenhuma tecla 
for acionada.

7.5. Desligamento automático será ativado quando o instrumento não for operado 
dentro de 10 minutos.



8. Manutenção
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Periodicamente, limpe o gabinete com pano macio umedecido em detergente neutro 
para remover óleo, graxa ou sujeira. Nunca utilize produtos abrasivos ou solventes;

Os reparos e serviços não cobertos neste manual devem ser executados apenas por 
técnicos autorizados pela Criffer;

Caso as pilhas estiverem com carga baixa, o símbolo        será exibido, assim que for 
exibido realize a troca das pilhas;



9. Termo de Garantia
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Esse produto possui 1 (um) ano de garantia, podendo ser prorrogada até 3 (três) 
anos, consulte o certificado de garantia estendida que acompanha o produto.
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