
Czujnik dymu działa na zasadzie wykrywania ciemnego dymu powstałego w wyniku palenia materiałów palnych. Sygnał alarmowy wzbudzany jest w 
momencie dotarcia ciemnego dymu do czujnika fotoelektrycznego i przerwania promienia światła.  Wzbudzenie czujnika generuje sygnał alarmowy  o 
nasileniu 85dB słyszalny z odległości min 3m. Słyszalność dźwięku zależy od odległości i układu pomieszczeń. Dym gromadzi sie pod sufitem. Warunkiem 
skutecznego alarmowania jest mocowanie czujki na suficie lub najwyższym punkcie przestrzeni.  Szczególnie istotne jest wczesne wykrycie w nocy, kiedy 
wszyscy śpią. Dym i ogień nie hałasują i spowodują obudzenia śpiącej osoby. Dlatego brak czujek w pomieszczeniach jest jak gra w rosyjską ruletkę.

Parametry techniczne:
Bateria w opakowaniu, zasilanie: bateria 9V (6-12 uA)
Sensor optyczny
Model: RM-134   EN14604
Temperatura stosowania -10°C/+ 40°C
Sygnał/odległość > 85 dB / 3m
Rozmiar średnica: 101x34 mm

Uwagi:
Bateria wymienna. Czujka podaje sygnał do wymiany baterii. Jedno krótkie pikniecie co minutę.
Przetestuj czujkę wciskając na kilka sekund przycisk, do  usłyszenia dźwięku alarmu.
Czujka może zostać uszkodzona w warunkach podwyższonej wilgoci, kurzu gazów drażniących.
Czujka może zadziałać w kuchni w pobliżu kuchenki z powodu ostrych zapachów, przypraw.
Chronić opakowanie i czujkę przed dostępem dzieci.

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego
tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć 
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu 
odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na 
temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z 
punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.

Gwarancja:
Producent gwarantuje 24 miesiące sprawności.
Jakiekolwiek uszkodzenia, niewłaściwa obsługa, działanie wymienionych wyżej warunków zewnętrznych
producent nie gwarantuje właściwego działania i jakości.

Montaż:
- zdejmij pokrywę przez pokręcenie i załóż baterię
- przyciśnij przycisk testujący na klika sekund aż do usłyszenia
  sygnału jest to sprawdzenie poprawności działania
- zamontuj pokrywę czujki do sufitu na dwa kołki rozporowe
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W każdym pomieszczeniu należy mocować osobna czujkę. Rozprzestrzenianie dymu na inne pomieszczenia może być utrudnione z powodu otworów 
drzwiowych. Zanim dym przejdzie przez otwarte drzwi do następnego pomieszczenia stracimy cenny czas na rozpoczęcie gaszenia we wczesnym stadium 

3rozwoju pożaru (max. rozmiar ognia dla 1 gaśnicy to ok. 1m ). Brak czujki w tym pomieszczeniu nie zapewni wczesnego wykrycia zagrożenia i zaalarmowania 
osób przebywających w obiekcie. Szczególnie istotne jest wczesne wykrycie w nocy, kiedy wszyscy śpią. Dym i ogień nie hałasują i spowodują obudzenia śpiącej 
osoby. Dlatego brak czujek w pomieszczeniach jest jak gra w rosyjską ruletkę. Jedynie obecność sprawnej czujki w każdym pomieszczeniu daje duże szanse na 
ocalenie. Zaplanuj szybką ewakuację ok. (max. do 1 minuty). Przygotuj gaśnicę do ugaszenia małego ognia. Zrób szkolenie dla dzieci i domowników.

JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO NIEWYKRYCIA POŻARU.

ZALECENIA MONTAŻOWE

Testowanie czujki 
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