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OOppttyycczznnyy  cczzuujjnniikk  ddyymmuu
IInnssttrruukkccjjaa  oobbssłłuuggii

CCzzuujjnniikk  ddyymmuu  zzaassiillaannyy  bbaatteerriiąą  oo  nnaappiięęcciiuu  99  VV
Dziękujemy za zakup tego czujnika dymu. Czujnik jest istotnym elementem planu
zabezpieczeń domowych. Nasz produkt zapewnia ochronę na najwyższym poziomie.
Wiemy, że jeżeli stawką jest bezpieczeństwo i zdrowie rodziny, liczy się wyłącznie najwyższa
jakość.
Prosimy o poświecenie kilku minut Państwa czasu na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu
czujnika. Prosimy również nauczyć dzieci w jaki sposób powinny zachowywać się w razie
aktywacji alarmu oraz tego aby nigdy nie bawiły się urządzeniem. 

UUWWAAGGAA:: Prosimy o poświecenie kilku minut Państwa czasu na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją obsługi oraz przechowywanie jej w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu czujnika.
Instrukcję należy przekazać kolejnym użytkownikom urządzenia.  
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Nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.

OOSSTTRRZZEEŻŻEENNIIEE!!  CCZZUUJJNNIIKKAA  NNIIEE  UUMMIIEESSZZCCZZAAĆĆ  WW  PPŁŁYYTTCCEE  MMOONNTTAAŻŻOOWWEEJJ  BBEEZZ  PPRRAAWWIIDDŁŁOOWWOO
ZZAAIINNSSTTAALLOOWWAANNIIEEJJ  BBAATTEERRIIII..  WWYYJJĘĘCCIIEE  BBAATTEERRIIII  SSPPOOWWOODDUUJJEE  WWYYŁŁAACCZZEENNIIEE  CCZZUUJJNNIIKKAA..    

UUWWAAGGAA!!  PPRRZZEEDD  ZZAAIINNSSTTAALLOOWWAANNIIEEMM  UURRZZĄĄDDZZEENNIIAA  NNAALLEEŻŻYY  DDOOKKŁŁAADDNNIIEE  PPRRZZEECCZZYYTTAAĆĆ
IINNSSTTRRUUKKCCJJĘĘ  OOBBSSŁŁUUGGII  II  PPRRZZEECCHHOOWWYYWWAAĆĆ  JJĄĄ  WW  PPOOBBLLIIŻŻUU  MMIIEEJJSSCCAA  IINNSSTTAALLAACCJJII  CCZZUUJJNNIIKKAA..    

SSPPIISS  TTRREEŚŚCCII
11  ––  ZZAALLEECCAANNEE  RROOZZMMIIEESSZZCCZZEENNIIEE  CCZZUUJJNNIIKKÓÓWW  DDYYMMUU
22  ––  MMIIEEJJSSCCAA,,  KKTTÓÓRRYYCCHH  NNAALLEEŻŻYY  UUNNIIKKAAĆĆ
33  ––  IINNSSTTRRUUKKCCJJEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  IINNSSTTAALLAACCJJII
44  ––  DDZZIIAAŁŁAANNIIEE  II  TTEESSTTOOWWAANNIIEE
55  ––  FFUUNNKKCCJJAA  WWYYCCIISSZZEENNIIAA
66  ––  KKOONNSSEERRWWAACCJJAA
77  ––  OOGGRRAANNIICCZZEENNIIAA  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  CCZZUUJJNNIIKKÓÓWW  DDYYMMUU
88  ––  DDOOBBRREE  ZZWWYYCCZZAAJJEE  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  ZZ  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWEEMM

OOCCHHRROONNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA

ZZuużżyyttyycchh  pprroodduukkttóóww  eelleekkttrryycczznnyycchh  ii  eelleekkttrroonniicczznnyycchh  nniiee  nnaalleeżżyy  wwyyrrzzuuccaaćć  rraazzeemm  zzee  zzwwyykkłłyymmii
ooddppaaddaammii  ddoommoowwyymm..  NNaalleeżżyy  ooddddaaćć  jjee  ddoo  ppuunnkkttuu  wwttóórrnneeggoo  pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa  ooddppaaddóóww..  TTaakkiiee
ppoossttęęppoowwaanniiee  ppoommoożżee  cchhrroonniićć  zzaassoobbyy  nnaattuurraallnnee  ii  zzaappeewwnnii  ppoonnoowwnnee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  pprroodduukkttóóww
ddoo  oobbiieegguu,,  cchhrroonniiąącc  zzddrroowwiiee  cczzłłoowwiieekkaa  ii  śśrrooddoowwiisskkoo..  WW  cceelluu  uuzzyysskkaanniiaa  iinnffoorrmmaaccjjii  ddoottyycczząąccyycchh
rreeccyykklliinngguu  nnaalleeżżyy  sskkoonnttaakkttoowwaaćć  ssiięę  zz  ooddppoowwiieeddnniiąą  llookkaallnnąą  iinnssttyyttuuccjjąą  lluubb  sspprrzzeeddaawwccąą..

11..  ZZAALLEECCAANNEE  RROOZZMMIIEESSZZCCZZEENNIIEE  CCZZUUJJNNIIKKÓÓWW  DDYYMMUU
• Pierwszy czujnik powinien być zamontowany przed sypialnią. Sypialnie znajdują się zwykle

najdalej od wyjścia, dlatego należy starać się chronić drogę ewakuacyjną. Jeżeli w domu jest
więcej niż jedna sypialnia, należy zainstalować dodatkowe czujniki w pobliżu każdej z nich. 

• Dodatkowe czujniki należy także zamontować przy schodach, ponieważ klatki schodowe
działają na zasadzie kominów dla dymu i ciepła.

• Należy umieścić przynajmniej jeden czujnik na każdym piętrze.

• Zaleca się umieszczenie czujnika w każdej sypialni.  

• Umieścić czujnik w każdym pomieszczeniu, w którym działają urządzenia elektryczne (tj.
przenośne grzejniki i nawilżacze).
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• Należy umieścić czujnik w każdym pokoju, w którym domownicy śpią przy zamkniętych
drzwiach. Jeżeli drzwi są zamknięte, osoba śpiąca może nie usłyszeć alarmu znajdującego się
na zewnątrz pomieszczenia.  

• Dym, ciepło i produkty spalania wznoszą się do sufitu, po czym rozchodzą się poziomo.
Umieszczenie czujnika na środku sufitu spowoduje, że będzie on w miarę najbliżej wszystkich
miejsc w pomieszczeniu. Montowanie na suficie jest zalecane w standardowych
konstrukcjach mieszkalnych.

• W przypadku montowania czujnika na suficie, należy go umieścić co najmniej 50 cm od
ściany. Patrz Rysunek A.

• Na pochylonych, szpiczastych lub katedralnych sufitach należy montować czujniki w obszarze
do 0,9 m od najwyższego punktu (mierząc w poziomie). W pomieszczeniach o nachyleniu
sufitu większym niż 0,3 m na 2,4 m długości (mierząc w poziomie), czujniki dymu powinny
być umieszczone na wyższej stronie sufitu. Szereg czujników powinien zostać rozmieszczony
w obszarze do 0,9 m od szczytu sufitu (mierząc w poziomie). Patrz Rysunek C.  

• Należy umieścić czujniki dymu na obydwu końcach korytarza lub dużego pomieszczenia, jeśli
korytarz lub pomieszczenie ma więcej niż 9,1 m długości. 

• Na sufitach kasetonowych (wnękowych) czujnik należy zamontować w najwyższej części sufitu
lub na pochyłej części sufitu w obszarze 30 cm od najwyższego punktu (mierząc w pionie). Patrz
Rysunek D.   
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22..  MMIIEEJJSSCCAA,,  KKTTÓÓRRYYCCHH  NNAALLEEŻŻYY  UUNNIIKKAAĆĆ
• W garażu. Uruchomienie pojazdu powoduje powstawanie produktów spalania.

• Na wprost przewodów doprowadzających tłoczone powietrze na potrzeby ogrzewania lub
klimatyzacji, w pobliżu wentylatorów sufitowych czy innych obszarów dużego przepływu
powietrza.

• W odległości mniejszej niż 10 cm  od szczytu sufitu w kształcie litery „A”.

• W miejscach, gdzie temperatura może spaść poniżej 0°C lub wzrosnąć powyżej 40°C, np. w
garażach lub na niewykończonych strychach. Dotyczy to także puszek elektrycznych
wystawionych na działanie tego rodzaju warunków.

• W zakurzonych pomieszczeniach. Cząsteczki kurzu mogą wywoływać fałszywe alarmy lub
awarie czujnika. 

• W bardzo wilgotnych obszarach. Wilgoć lub para może wywoływać fałszywe alarmy.  

• W obszarach, w których wilgotność względna przekracza 93%.

• W pobliżu opraw świetlówkowych. Układy elektroniczne mogą wywoływać fałszywe alarmy.  

• Czujników nie należy montować w odległości mniejszej niż 0,9 m od: drzwi do kuchni, drzwi do
łazienki z wanną lub prysznicem, wentylatorów sufitowych lub wentylatorów chłodzących cały
dom a także innych obszarów dużego przepływu powietrza.

• W czujnikach dymu nie należy montować osłon, chyba że na podstawie oceny połączenia
(alarm i osłona) stwierdzono zasadność takiego sposobu montażu.

33..  IINNSSTTRRUUKKCCJJEE  IINNSSTTAALLAACCJJII
OOBBUUDDOOWWAA  CCZZUUJJNNIIKKAA  JJEESSTT  NNIIEERROOZZBBIIEERRAALLNNAA..  NNIIEE  WWOOLLNNOO  OOTTWWIIEERRAAĆĆ  OOBBUUDDOOWWYY  CCZZUUJJNNIIKKAA..

W przypadku montowania 
w korytarzu, linia “A” 
powinna być ustawiona 
równolegle do korytarza.

RYSUNEK 3 RYSUNEK 4

RYSUNEK 1 RYSUNEK 2

Wkładając baterię  należy upewnić 
się, że blokada znajduje się w
komorze baterii.  

Wciśnij

Mocowanie Zdejmowanie

Znaczniki ustawienia
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1). Zdjąć płytę montażową z tyłu czujnika przytrzymując płytkę i obracając czujnik w kierunku
wskazanym przez strzałkę „OFF”. Patrz Rysunek 6.

2). Aby zapewnić odpowiednie ustawienie czujnika w korytarzu, linia „A” na płytce montażowej
powinna być równoległa do korytarza w przypadku montowania na suficie.

3). Po wybraniu odpowiedniego miejsca instalacji zgodnie z opisem w Rozdziale 1, płytkę
montażową należy zamocować na suficie, tak jak przedstawia to rysunek 4. W tym celu
prosimy użyć śrub i kołków dołączonych do zestawu. 

4).  Podczas instalacji baterii należy wcisnąć blokadę w komorę baterii i włożyć baterię. Patrz
Rysunek 5.  

UUWWAAGGAA!!  CCZZUUJJNNIIKKAA  NNIIEE  MMOOŻŻNNAA  ZZAAIINNSSTTAALLOOWWAAĆĆ  NNAA  PPŁŁYYTTCCEE  MMOONNTTAAŻŻOOWWEEJJ  JJEEŻŻEELLII  BBLLOOKKAADDAA
ZZAABBEEZZPPIIEECCZZAAJJĄĄCCAA  NNIIEE  ZZOOSSTTAAŁŁAA  WWCCIIŚŚNNIIĘĘTTAA  DDOO  KKOOMMOORRYY  BBAATTEERRIIII..    

5). Na krawędzi płytki montażowej i obudowie czujnika znajdują się znaczniki ustawienia.
Umieść czujnik na zamontowanej płytce montażowej, tak aby znaczniki znajdowały się w
jednej linii. Następnie obróć czujnik zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę „ON" na
obudowie czujnika (patrz Rysunek 6), aż do jego zablokowania.

6). Funkcja zabezpieczająca przed ingerencją: Urządzenie posiada zabezpieczenie przed
ingerencją utrudniające wyjęcie czujnika z płytki montażowej. Aby aktywować funkcję
należy, przy użyciu wąskich szczypiec, wyłamać wystającą blokadę w uchwycie montażowym
(patrz Rysunek 7). Umożliwi to wejście zapadki znajdującej się w obudowie czujnika do
otworu na płytce montażowej. Umieść czujnik w uchwycie i obróć, aż do momentu
zaskoczenia zabezpieczenia, co spowoduje jego unieruchomienie. Użycie tej funkcji
uniemożliwi dzieciom lub innym osobom zdjęcie czujnika z uchwytu montażowego. UWAGA:
Aby zdjąć czujnik z uchwytu montażowego, gdy aktywowana jest blokada, należy nacisnąć
klapkę oporową śrubokrętem i obróć czujnik. Patrz Rysunek 8. 

UUWWAAGGAA!!  WWCCZZEESSNNEE  WWYYKKRRYYCCIIEE  PPOOŻŻAARRUU  JJEESSTT  MMOOŻŻLLIIWWEE  WW  PPRRZZYYPPAADDKKUU,,  GGDDYY  CCZZUUJJNNIIKKII
PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWEE  SSĄĄ  ZZAAIINNSSTTAALLOOWWAANNEE  WWEE  WWSSZZYYSSTTKKIICCHH  PPOOKKOOJJAACCHH  OORRAAZZ  PPOOZZOOSSTTAAŁŁYYCCHH
PPOOMMIIEESSZZCCZZEENNIIAACCHH  ZZNNAAJJDDUUJJĄĄCCYYCCHH  WW  BBUUDDYYNNKKUU  MMIIEESSZZKKAALLNNYYMM..  

DDLLAATTEEGGOO  CCZZUUJJNNIIKKII  DDYYMMUU  PPOOWWIINNNNYY  BBYYĆĆ  ZZAAIINNSSTTAALLOOWWAANNEE  WW  KKAAŻŻDDEEJJ  SSYYPPIIAALLNNII  ((PPAATTRRZZ
RRYYSSUUNNEEKK  BB  II  ZZAALLEECCAANNEE  RROOZZMMIIEESSZZCCZZEENNIIEE  CCZZUUJJNNIIKKÓÓWW)),,  CCZZUUJJNNIIKKII  CCIIEEPPŁŁAA  LLUUBB  DDYYMMUU  WW  SSAALLOONNIIEE
JJAADDAALLNNII,,  KKUUCCHHNNII,,  NNAA  KKOORRYYTTAARRZZAACCHH,,  NNAA  PPOODDDDAASSZZUU,,  WW  GGAARRDDEERROOBBAACCHH,,  WW  KKOOTTŁŁOOWWNNII,,
PPOOMMIIEESSZZCCZZEENNIIUU  GGOOSSPPOODDAARRCCZZYYMM,,  PPIIWWNNIICCYY  OORRAAZZ  WW  PPRRZZYYLLEEGGŁŁYYMM  GGAARRAAŻŻUU..  
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44..  DDZZIIAAŁŁAANNIIEE  II  TTEESSTTOOWWAANNIIEE
DZIAŁANIE: Czujnik dymu jest gotowy do pracy po zainstalowaniu baterii i przeprowadzeniu testu.
W przypadku wykrycia pożaru uruchamia się pulsacyjna syrena alarmowa o sile 85dB. Czujnik
powróci do stanu czuwania, gdy koncentracja dymu spadnie (np. po przewietrzeniu
pomieszczenia).  

MIGAJĄCA CZERWONA DIODA: Czujnik posiada wbudowaną diodę sygnalizacyjną umieszczoną
nad przyciskiem TEST.

W przypadku montowania w korytarzu, linia
„A” powinna być ustawiona równolegle do
korytarza.

Znaczniki ustawienia

Mocowanie Zdejmowanie

RRYYSSUUNNEEKK 55

RRYYSSUUNNEEKK  44
Wcisnąć blokadę do

komory baterii 

RRYYSSUUNNEEKK 66

RRYYSSUUNNEEKK 77

Wyłam

Przyciśnij

RRYYSSUUNNEEKK 88
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Dioda miga co 30- 40 sekund, jeżeli włączone jest zasilanie czujnika tzn. pobiera on energię z
baterii.

DZIAŁANIE KOMORY WYKRYWAJĄCEJ DYM: W przypadku awarii któregoś z elementów komory
wykrywającej dym alarm generuje dźwięk przypominający ‘ćwierkanie’. Ćwierkanie rozlega się w czasie, gdy
wyłączona jest czerwona dioda. Jeżeli ćwierkanie występuje w tym samym czasie, co świecenie czerwonej
diody, należy zapoznać się z informacjami w Rozdziale 6 dotyczącymi wymiany baterii.
SPRAWDZANIE: Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund przycisk kontrolny znajdujący się na
obudowie. Alarm dźwiękowy włączy się, jeżeli wszystkie obwody elektroniczne urządzenia, syrena oraz
bateria są sprawne. Sygnał dźwiękowy nie uruchomi się, jeżeli baterie są rozładowane lub urządzenie jest
niesprawne.
CCZZUUJJNNIIKK  NNAALLEEŻŻYY  TTEESSTTOOWWAAĆĆ  CCOO  TTYYDDZZIIEEŃŃ,,  AABBYY  UUPPEEWWNNIIĆĆ  SSIIĘĘ  CCZZYY  DDZZIIAAŁŁAA  PPRRAAWWIIDDŁŁOOWWOO..  NNiieerreegguullaarrnnyy  lluubb
bbaarrddzzoo  cciicchhyy  ssyyggnnaałł  ddźźwwiięękkoowwyy  mmoożżee  oozznnaacczzaaćć  uusszzkkooddzzeenniiee  cczzuujjnniikkaa..
DDOO  TTEESSTTOOWWAANNIIAA  AALLAARRMMUU  NNIIGGDDYY  NNIIEE  NNAALLEEŻŻYY  SSTTOOSSOOWWAAĆĆ  OOTTWWAARRTTEEGGOO  PPŁŁOOMMIIEENNIIAA  LLUUBB  SSUUBBSSTTAANNCCJJII
PPAALLNNYYCCHH..  MMOOŻŻEE  TTOO  SSPPOOWWOODDOOWWAAĆĆ  UUSSZZKKOODDZZEENNIIEE  CCZZUUJJNNIIKKAA  LLUUBB  ZZAAPPŁŁOONN  MMAATTEERRIIAAŁŁUU  PPAALLNNEEGGOO  II
PPOOŻŻAARR..
Czujniki dymu zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować występowanie przypadkowych
alarmów. Dym papierosowy normalnie nie uruchomi alarmu, chyba że zostanie wydmuchany
bezpośrednio na czujnik.  Cząsteczki spalania powstające podczas gotowania mogą uruchomić alarm,
jeżeli czujnik znajduje się zbyt blisko obszaru gotowania. Duże ilości cząsteczek spalania powstają wtedy,
gdy coś się rozleje lub w czasie opiekania na ogniu. Włączenie wyciągu kuchennego, który wypuszcza
powietrze na zewnątrz (typ bez recyrkulacji) pomaga usunąć produkty spalania z kuchni.
Niniejszy czujnik wyposażony jest w funkcję HUSH® (wyciszanie), która jest szczególnie przydatna w
kuchni i innych pomieszczeniach, gdzie łatwo jest o fałszywy alarm. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w Rozdziale 5, Funkcja Wyciszenia.
   W przypadku włączenia się alarmu najpierw należy sprawdzić, czy nie doszło do wybuchu pożaru. W razie
pożaru należy wyjść z budynku i wezwać Straż Pożarną. Jeżeli nie doszło do wybuchu pożaru, należy
sprawdzić, która z przyczyn z listy w Rozdziale 2 mogła spowodować uruchomienie alarmu.

55..  HHUUSSHH®® --  FFUUNNKKCCJJAA  WWYYCCIISSZZEENNIIAA
Przycisk Hush® jest szczególnie przydatny w kuchni i innych pomieszczeniach, gdzie łatwo jest o fałszywy
alarm. Funkcja Hush® pozwala na tymczasowe wyłączenie obwodu czujnika dymu na około 10 minut.
Powinna być ona użyta tylko wtedy, gdy alarm zostanie włączony z wiadomych przyczyn, np. w związku z
zadymieniem spowodowanym gotowaniem. W przypadku włączenia się alarmu najpierw należy
sprawdzić, czy nie doszło do wybuchu pożaru. W razie pożaru należy wyjść na zewnątrz i wezwać Straż
Pożarną. Jeżeli nie doszło do wybuchu pożaru, należy sprawdzić, która z przyczyn podanych w Rozdziale
2 mogła spowodować uruchomienie alarmu. Czujnik można tymczasowo wyłączyć poprzez wciśnięcie
przycisku Hush® znajdującego się na pokrywie urządzenia. Jeśli dym nie jest zbyt gęsty, alarm
momentalnie ucichnie a ‘ćwierkanie’ będzie słyszalne, co 30-40 sekund przez około 10 minut. Oznacza
to, że czujnik został tymczasowo wyłączony. Urządzenie zresetuje się automatycznie po upływie ok. 10
minut. Jeśli cząsteczki spalania będą obecne w powietrzu po upływie tego czasu, alarm ponownie się
uaktywni. Funkcję Hush® można włączać ponownie do czasu oczyszczenia powietrza i usunięcia
przyczyny uaktywniania alarmu. Wciśnięcie przycisku test spowoduje wyłączenie funkcji Hush®.

WW  RRAAZZIIEE  WWĄĄTTPPLLIIWWOOŚŚCCII  CCOO  DDOO  PPOOWWOODDUU  WWŁŁĄĄCCZZEENNIIAA  SSIIĘĘ  AALLAARRMMUU  NNAALLEEŻŻYY  ZZAAŁŁOOŻŻYYĆĆ,,  ŻŻEE  AALLAARRMM
SSPPOOWWOODDOOWWAANNYY  JJEESSTT  FFAAKKTTYYCCZZNNYYMM  PPOOŻŻAARREEMM  --  NNAALLEEŻŻYY  WWTTEEDDYY  NNAATTYYCCHHMMIIAASSTT  OOPPUUŚŚCCIIĆĆ  BBUUDDYYNNEEKK..

UUWWAAGGAA::  GGĘĘSSTTYY  DDYYMM  SSPPOOWWOODDUUJJEE,,  ŻŻEE  FFUUNNKKCCJJAA  HHUUSSHH®® NNIIEE  ZZAADDZZIIAAŁŁAA  --  WWŁŁĄĄCCZZOONNYY  ZZOOSSTTAANNIIEE
AALLAARRMM  CCIIĄĄGGŁŁYY..
UUWWAAGGAA::  PPRRZZEEDD  SSKKOORRZZYYSSTTAANNIIEEMM  ZZ  FFUUNNKKCCJJII  HHUUSSHH NNAALLEEŻŻYY  SSIIĘĘ  UUPPEEWWNNIIĆĆ,,  CCZZYY  NNIIEE  WWYYBBUUCCHHŁŁ
PPOOŻŻAARR  II  CCZZYY  NNIIEE  IISSTTNNIIEEJJEE  ŻŻAADDNNEE  NNIIEEBBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO..
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66..  KKOONNSSEERRWWAACCJJAA
WWYYMMIIAANNAA  BBAATTEERRIIII
Jeżeli została aktywowana blokada zabezpieczająca przed ingerencją, instrukcja jej usunięcia
znajduje się w Rozdziale 3 i Rysunku 8.  
Aby wymienić baterię, należy zdjąć czujnik z płytki montażowej, obracając go w kierunku
pokazanym przez strzałkę „OFF” na jego obudowie (patrz Rozdział 3, Rysunek 4).  
Czujnik dymu jest zasilany z 9 V baterii alkalicznej (można też używać baterii węglowo-
cynkowych). Nowa bateria powinna zapewnić około 12-miesięczną pracę czujnika w normalnych
warunkach użytkowania. Urządzenie posiada obwód monitorowania niskiego poziomu
naładowania baterii. Jeżeli bateria jest rozładowana czujnik będzie emitował co 30 - 40 sekund
krótki sygnał dźwiękowy przez minimum 30 dni. W tym czasie należy wymienić baterię. 
WW  PPRRZZYYPPAADDKKUU  WWYYMMIIAANNYY  BBAATTEERRIIII  NNAALLEEŻŻYY  UUŻŻYYWWAAĆĆ  WWYYŁŁĄĄCCZZNNIIEE  NNAASSTTĘĘPPUUJJĄĄCCYYCCHH  99  VV  BBAATTEERRIIII::  
Węglowo-cynkowe: EVEREADY 1222; 

GOLD PEAK 1604P lub 1604S
Alkaliczne: ENERGIZER 522, DURACELL MN1604, 

MX1604; GOLD PEAK 1604A; 
PANASONIC 6AM6, 6AM-6, 6AM-6PI, 
6AM6X, ORAZ 6LR61 (GA)

PPRRZZYY  KKAAŻŻDDEEJJ  WWYYMMIIAANNIIEE  BBAATTEERRIIII  NNAALLEEŻŻYY  SSPPRRAAWWDDZZIIĆĆ  DDZZIIAAŁŁAANNIIEE  CCZZUUJJNNIIKKAA  PPOOPPRRZZEEZZ
NNAACCIIŚŚNNIIĘĘCCIIEE  PPRRZZYYCCIISSKKUU  ''TTEESSTT''..
UUWWAAGGAA::  WWYYMMAAGGAANNEE  JJEESSTT  CCOOTTYYGGOODDNNIIOOWWEE  TTEESSTTOOWWAANNIIEE..
OOSSTTRRZZEEŻŻEENNIIEE!!  NNAALLEEŻŻYY  SSTTOOSSOOWWAAĆĆ  WWYYŁŁĄĄCCZZNNIIEE  BBAATTEERRIIEE  WWYYMMIIEENNIIOONNEE  WW  PPOOWWYYŻŻSSZZEEJJ
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII..  UUŻŻYYCCIIEE  IINNNNYYCCHH  BBAATTEERRIIII  MMOOŻŻEE  MMIIEEĆĆ  WWPPŁŁYYWW  NNAA  PPRRAACCĘĘ  CCZZUUJJNNIIKKAA..    
CCZZYYSSZZCCZZEENNIIEE  CCZZUUJJNNIIKKAA
CCZZUUJJNNIIKK  PPOOWWIINNIIEENN  BBYYĆĆ  CCZZYYSSZZCCZZOONNYY  CCOO  NNAAJJMMNNIIEEJJ  RRAAZZ  NNAA  RROOKK..
Aby wyczyścić czujnik należy zdjąć go z płytki montażowej. W tym celu należy postępować
zgodnie z instrukcją przedstawioną na początku tego działu. Wnętrze czujnika można oczyścić za
pomocą odkurzacza z miękką przystawką, odkurzając szczeliny znajdujące się na obudowie
czujnika. Zewnętrzną część czujnika można wytrzeć wilgotną szmatką. Po wyczyszczeniu należy
ponownie zainstalować czujnik i sprawdzić, czy działa przyciskając przycisk testowy.

77.. OOGGRRAANNIICCZZEENNIIAA  CCZZUUJJNNIIKKÓÓWW  DDYYMMUU  
OOSSTTRRZZEEŻŻEENNIIEE::  NNAALLEEŻŻYY  PPRRZZEECCZZYYTTAAĆĆ  UUWWAAŻŻNNIIEE  II  DDOOKKŁŁAADDNNIIEE
• Systemy pożarowe w lokalach mieszkalnych mogą uchronić nawet połowę mieszkańców przed

potencjalnie śmiertelnymi pożarami. Ofiarami pożarów zwykle są osoby znajdujące się w
pobliżu ognia, osoby bardzo młode lub starsze, osoby niepełnosprawne fizycznie lub
psychicznie, które nie mogły uciec, mimo że zostały ostrzeżone wystarczająco wcześnie. W
przypadku takich osób niezbędne jest zastosowanie innych działań, takich jak ochrona w
miejscu pożaru, pomoc w ucieczce lub akcja ratownicza.

• W czujniku zasilanym baterią należy prawidłowo zamontować baterię określonego typu i w
dobrym stanie.

• Czujniki zasilane prądem przemiennym (bez baterii rezerwowych) nie będą działały, jeżeli
dojdzie do awarii zasilania np. na skutek pożaru sieci elektrycznej lub w przypadku otwarcia
obwodu spowodowanego przez bezpiecznik.

• Czujniki dymu nie włączą sygnalizacji alarmowej, jeśli dym nie dotrze do sensora czujnika.
Czujniki dymu mogą nie wykryć pożarów wybuchających w kominach, ścianach, na dachach,
po drugiej stronie zamkniętych drzwi lub na innym piętrze. 
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• Jeżeli czujnik znajduje się na zewnątrz sypialni lub na innym piętrze, w przypadku aktywacji
może nie obudzić mocno śpiącej osoby. 

• Alkohol lub narkotyki mogą osłabić zdolność do usłyszenia sygnału alarmu. W celu
zapewnienia maksymalnej ochrony, czujniki powinny być zainstalowane we wszystkich
sypialniach znajdujących się na każdej kondygnacji budynku.  

• Czujniki dymu mogą uratować życie poprzez wczesne ostrzeganie o pożarze, jednak nie mogą
zastąpić polisy ubezpieczeniowej. Właściciele domów i lokatorzy powinni zakupić odpowiednie
ubezpieczenie, aby chronić swoje życie i majątek.

88..  DDOOBBRREE  ZZWWYYCCZZAAJJEE  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  ZZ  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWEEMM
NNAALLEEŻŻYY  OOPPRRAACCOOWWAAĆĆ  II  PPRRZZEEĆĆWWIICCZZYYĆĆ  PPLLAANN  EEWWAAKKUUAACCJJII    
• Należy przygotować plan budynku, na którym będą umieszczone wszystkie okna i drzwi

znajdujące się na poszczególnych piętrach. Na planie tym powinny być zaznaczone, co najmniej
dwie alternatywne drogi ewakuacji. Pokoje z oknami  znajdujące się na piętrach powinny być
wyposażone w drabiny ewakuacyjne. 

• Należy zorganizować spotkanie rodzinne i omówić plan ewakuacji. Wszyscy powinni zapoznać się
jak postępować w przypadku pożaru.

• Określić miejsce zbiórki poza domem, w którym wszyscy domownicy spotkają się w razie pożaru.
• Wszyscy powinni znać dźwięk alarmu i opuścić dom jeżeli go usłyszą.
• Przynajmniej co sześć miesięcy należy przeprowadzać ćwiczenia pożarowe, w tym ćwiczenia

nocne. Sprawdzić, czy małe dzieci słyszą alarm i czy alarm je budzi. Powinny się obudzić i
postępować zgodnie z planem ucieczki. Ćwiczenia umożliwiają wszystkim mieszkańcom
sprawdzenie planu zanim wystąpi stan zagrożenia. Może się zdarzyć, że w trakcie pożaru dostęp
do dzieci będzie niemożliwy. Ważne jest, aby wiedziały, co robić.

• Należy zamontować i konserwować gaśnice na każdym piętrze domu, a także w kuchni, piwnicy i
garażu. Zanim wystąpi stan zagrożenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi gaśnicy.

• Najnowsze badania wykazały, że czujniki dymu mogą nie obudzić wszystkich osób, które śpią,
oraz że domownicy, którzy są zdolni pomóc innym, powinni być odpowiedzialni za udzielenie
pomocy tym, których alarm może nie obudzić lub tym, którzy nie potrafią samodzielnie wydostać
się z budynku. 

• W niektórych sytuacjach czujnik dymu może nie być skuteczny jako ochrona przeciwpożarowa.
Na przykład:   
- palenie w łóżku.
- pozostawienie dzieci bez opieki.
- czyszczenie palnymi płynami, takimi jak benzyna.
- pożary, w których ofiara znajduje się bardzo blisko ognia; na przykład zapalenie się ubrania
podczas gotowania. 

- pożary, w których  dym nie ma możliwości dotarcia do czujnika z powodu zamkniętych drzwi lub
innych przeszkód.

- pożar w wyniku podpalenia, w związku z którym ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko
uniemożliwiając ofierze ucieczkę nawet wtedy, gdy czujniki zamieszczone są w odpowiednich
miejscach. 

PPrroodduucceenntt::  FFyyrrnneettiiccss  EElleeccttrroonniiccss  FFaaccttoorryy,,  NNoo..  11,,  RRoonnggwweenn  RRooaadd,,  CChhaannggaann,,  DDoonngggguuaann,,  GGuuaannggddoonngg,,
CChhiinnaa  552233884422
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OOGGRRAANNIICCZZOONNAA  55--LLEETTNNIIAA  GGWWAARRAANNCCJJAA    
FFiirrmmaa  KKiiddddee  uuddzziieellaa  ppiieerrwwoottnneemmuu  nnaabbyywwccyy  ggwwaarraannccjjii,,  żżee  zzaałłąącczzoonnyy  cczzuujjnniikk  ddyymmuu  ww
pprraawwiiddłłoowwyycchh  wwaarruunnkkaacchh  uużżyyttkkoowwaanniiaa  ii  eekkssppllooaattaaccjjii  bbęęddzziiee  wwoollnnyy  oodd  wwaadd  mmaatteerriiaałłoowwyycchh,,
wwaadd  wwyykkoonnaanniiaa  ii  wwaadd  pprroojjeekkttoowwyycchh  pprrzzeezz  ookkrreess  ppiięęcciiuu  ((55))  llaatt  oodd  ddaattyy  zzaakkuuppuu..    
GGwwaarraannccjjaa  oobboowwiiąązzuujjee  nnaa  tteerryyttoorriiuumm  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj..    
WWyynniikkaajjąąccee  zz  nniinniieejjsszzeejj  ggwwaarraannccjjii  oobboowwiiąązzkkii  ffiirrmmyy  KKiiddddee  ooggrraanniicczzaajjąą  ssiięę  ddoo  nnaapprraawwyy  lluubb
wwyymmiiaannyy  cczzuujjnniikkaa  lluubb  jjeeggoo  cczzęęśśccii,,  ww  kkttóórreejj  ssttwwiieerrddzzoonnoo  wwaaddyy  mmaatteerriiaałłoowwee,,  wwyykkoonnaanniiaa  lluubb
pprroojjeekkttoowwee,,  bbeezz  oobbcciiąążżaanniiaa  kklliieennttaa  ooppłłaattaammii,,  ppoodd  wwaarruunnkkiieemm  pprrzzeessłłaanniiaa  cczzuujjnniikkaa  zz
ddoowwooddeemm  zzaakkuuppuu  ooppaattrrzzoonnyymm  ddaattąą,,  ooppłłaaccoonnąą  zz  ggóórryy  pprrzzeessyyłłkkąą  zzwwrroottnnąą  ddoo  ddyyssttrryybbuuttoorraa..    
NNiinniieejjsszzaa  ggwwaarraannccjjaa  nniiee  oobboowwiiąązzuujjee,,  jjeeżżeellii  cczzuujjnniikk  zzoossttaałł  uusszzkkooddzzoonnyy,,  zzmmooddyyffiikkoowwaannyy,,  bbyyłł
nniieepprraawwiiddłłoowwoo  uużżyyttkkoowwaannyy  lluubb  ppooddddaawwaannyy  pprrzzeerróóbbkkoomm  ppoo  ddaacciiee  zzaakkuuppuu  lluubb  jjeeżżeellii  nniiee
ddzziiaałłaa  zz  ppoowwoodduu  nniieewwłłaaśścciiwweejj  kkoonnsseerrwwaaccjjii,,  ssttoossoowwaanniiaa  nniieewwłłaaśścciiwweeggoo  zzaassiillaanniiaa  lluubb
mmoonnttaażżuu  ww  nniieeooddppoowwiieeddnniimm  mmiieejjssccuu..    
FFiirrmmaa  KKiiddddee  nniiee  uuddzziieellaa  żżaaddnneejj  ggwwaarraannccjjii  bbeezzppoośśrreeddnniieejj  lluubb  ddoommnniieemmaanneejj,,  ppiisseemmnneejj  lluubb
uussttnneejj,,  ww  ttyymm  ggwwaarraannccjjii  pprrzzyyddaattnnoośśccii  ddoo  sspprrzzeeddaażżyy  lluubb  pprrzzyyddaattnnoośśccii  ddoo  ookkrreeśślloonnyycchh  cceellóóww,,
nnaa  ddoołłąącczzoonnee  ddoo  zzeessttaawwuu  bbaatteerriiee..    
ZOBOWIĄZANIA FIRMY KIDDE SAFETY, JEJ FIRM MACIERZYSTYCH I ZALEŻNYCH WYNIKAJĄCE Z
WARUNKÓW SPRZEDAŻY CZUJNIKA I Z WARUNKÓW NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI W
ŻADNYM PRZYPADKU NIE PRZEKROCZĄ KOSZTÓW WYMIANY CZUJNIKA DYMU, A PONADTO W
ŻADNYM WYPADKU FIRMA Kidde Safety ANI JEJ FIRMY MACIERZYSTE BĄDŹ ZALEŻNE NIE BĘDĄ
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB SZKODY WYNIKOWE POWSTAŁE WSKUTEK AWARII
CZUJNIKA DYMU ANI ZA NIEWYWIĄZANIE SIĘ Z TEJ LUB INNYCH GWARANCJI JAWNYCH BĄDŹ
DOROZUMIANYCH, NAWET JEŻELI STRATY LUB SZKODY POWSTAŁY W WYNIKU ZANIEDBANIA FIRMY
LUB Z JEJ WINY.  
Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa nabywcy. 
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową. 
Wadliwe urządzenie należy zwrócić wraz z dowodem zakupu do dystrybutora, z wcześniej opłaconymi
kosztami przesyłki. Do przesyłki należy dołączyć krótki opis usterki wraz z danymi kontaktowymi,
numerem telefonu i adresem zwrotnym.   
W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z działem obsługi klienta:
Infolinia: 801 009 401 lub tel. (+48) 22 666 37 27.*
Niniejsza instrukcja oraz opisany w niej produkt są objęte prawami autorskimi – wszystkie prawa są
zastrzeżone.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, żaden fragment niniejszej
instrukcji nie może być kopiowany bez uzyskania pisemnego zezwolenia od firmy Kidde. 
DANE KONTAKTOWE  
Producent: KIDDE
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
AISKO Sp. J
ul. Emaliowa 15
02-295 Warszawa  
INFOLINIA: 801 009 401 / (+48) 22 666 37 27 *
(Pn. – Pt. 9:00 - 17:00)

Strona Internetowa: Kidde.pl  
* opłaty za połączenia z wymienionymi numerami zgodnie z cennikiem operatora  
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