
DYMOVÝ ALARM 1D30 
Návod k použitiu 
Dymový alarm 1D30 je akustický fotoelektrický systém dymového a požiarneho alarmu, ktorý 
vydáva signál v prípade dymu alebo ohňa vo vašom byte, dome alebo karavanu či v záhradnom 
domčeku. 
Dymový alarm včas upozorní na  dym a ďalšie produkty ohňa. Hlasitá siréna (85 dB) varuje pred 
nebezpečenstvom udusenia a pred ohňom. Výrobok 1D30 sa skladá z dymového alarmu, 
montážneho príslušenstva pre upevnenie na stenu alebo strop a 9V batérie. 
 
1. Doporučené miesta na montáž  
• 1D30 umiestnite prosím v bezprostrednej blízkosti spálne a detských izieb. 
• Namontujte dymový alarm na schodisko, pretože schodisko funguje v prípade dymu ako komín a 
ľahko horí. 
• Zaistite, aby na každom poschodí bol nainštalovaný aspoň jeden dymový 
alarm. 
• 1D30 namontujte v miestnostiach, kde sú umiestnené elektrické prístroje. 
• Dym a ďalšie zostatky horenia stúpajú ku stropu a rozširujú sa horizontálne. 
Namontujte dymový alarm na strope v strede miestnosti. V mobilných domoch 
ho pripevnite na bočné steny, aby ste sa vyhli teplotnej bariére, ktorá sa môže 
v priestore stropu vytvoriť. 
• Pri montáži tohto systému na strop zaistite, aby bol dymový alarm 
umiestnený vo vzdialenosti 50 cm od bočných stien a 60 cm od každého rohu. 
 
2. Miesta, ktoré sú pre montáž nevhodné 
Dymový alarm 1D30 nie je vhodné používať za určitých okolností. 
• Pokiaľ fajčíte v posteli. 
• Pokiaľ sú v dome deti bez dozoru. 
• Pokiaľ sa k čisteniu používajú určité tekutiny (napr. benzín). 
• V kuchyni: kuchynské výpary môžu spustiť alarm. 
• V garáži: výfukové plyny pri štartovaní auta môžu dymový alarm aktivovať. 
• V miestnostiach, kde teplota klesá pod 4,4 °C alebo stúpa nad 37,8 °C. 
• Oproti kúreniu alebo klimatizácií. 
• Na najvyššom bode pod vrcholom strechy. 
 
3. Inštalácia a montáž 
1. Otvorte dymový alarm opatrným otočením spodnej časti krytu v proti smere hodinových ručičiek. 
2. Teraz použite spodnú časť krytu s dvoma vyvŕtanými otvormi ako šablónu pre namontovanie na 
strop. Vyvŕtané otvory označte ceruzkou. 
3. Na vŕtanie do betónu či stien používajte prosím vrták o priemere 5,5 mm a vŕtajte do hĺbky približne 
25 – 30 mm. Uistite sa, že sú spojovacie kolíky vo vyvŕtaných otvoroch upevnené, inak by ste museli 
nájsť pre dymový alarm iné miesto alebo použiť silnejší upevňovací materiál, ktorý sa dá kúpiť v 
špeciálnych obchodoch. V prípade drevených panelov alebo trámov vŕtajte do hĺbky 20 mm s použitím 
vrtáka o priemere 2,4 mm. 
4. Teraz namontujte spodnú časť krytu, použite priložený upevňovací materiál. 
5. Potom pripojte priloženú 9V batériu k svorke a vložte batériu do batériového priestoru. 
6. Teraz vráťte prístroj do krytu (venujte prosím pozornosť tomu, aby ste umiestili svorky spodnej časti 
krytu do otvorov, ktoré sú k tomuto účelu určené) a utiahnite v smere hodinových ručičiek. 
Upozornenie! Systém má zabezpečenie, ktoré zabraňuje, aby bol dymový alarm pripevnený na zadnú 
stranu krytu, pokiaľ nie je  vložená batéria. Pokiaľ dymový alarm nezapadne do svoriek, uistite sa 
prosím, že ste správne nainštalovali batériu a vložili ju do batériového priestoru. 
 
4. Funkcia automatického testu 
Táto funkcia umožňuje v pravidelných intervaloch skontrolovať, či 1D30 správne funguje. Stlačte 
tlačidlo testu na dobu cca 4 sekúnd, kým nezaznie siréna. Program automatického testu je aktivovaný, 
keď sa stlačí tlačidlo testu. Alarm signalizuje, že elektronický obvod (siréna a batéria) fungujú správne. 
Z bezpečnostných dôvodov urobte prosím automatický test jeden krát do týždňa, aby sa zaistilo 
správne fungovanie. Pokiaľ nezaznie žiadny zvuk alarmu, je vo väčšine prípadov príčina vybitá 
batéria. V takom prípade vymeňte prosím batériu (pozri kapitolu 6 „Výmena batérie“). 
 
5. Systém varovania vybitej batérie 
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Za normálnych okolností vydrží batéria v prevádzke minimálne jeden rok. Dymový alarm 1D30 má 
varovný systém vybitej batérie. Pokiaľ batéria začne slabnúť, prístroj vydáva varovný zvuk 
v intervaloch 30 – 40 sekúnd. Tento varovný zvuk bude hlásiť aspoň po dobu 30 dní. Keď budete 
počuť tento zvuk, vymeňte prosím ihneď batériu. 
 
6. Výmena batérie 
Aby ste vymenili vybitú batériu, odskrutkujte dymový alarm od spodnej časti krytu v protismere 
hodinových ručičiek. Odstráňte 9V batériu a pripojte ku svorke novú batériu. Teraz namontujte prístroj 
na spodný kryt (venujte prosím pozornosť tomu, aby ste umiestnili svorky spodnej časti krytu do 
otvorov, ktoré sú tomuto účelu určené) a znovu utiahnite spodnú časť krytu v smere hodinových 
ručičiek. Po primontovaní alarmu, stlačte prosím tlačidlo na spodnej časti a skontrolujte funkčnosť 
batérie. 
 
7. Minimálna a optimálna ochrana bytu a domu pred dymom 

 
= optimálna ochrana 
 
= minimálna ochrana 

Byt       Obytná budova 

     

8. Zostavenie únikového plánu a požiarne cvičenie  
• Vytvorte únikový plán, v ktorom budú zahrnuté všetky dvere a okná a prinajmenšom dve únikové 
cesty z každej miestnosti. 
• Zoznámte svoju rodinu s únikovým plánom a vysvetlite im, čo majú robiť v prípade požiaru. 
• Určite miesto vonku, ktoré bude v prípade požiaru slúžiť ako miesto stretnutia. 
• Zoznámte všetkých členov rodiny so zvukom dymového alarmu a povedzte im, že keď budú počuť 
tento zvuk, musia všetci opustiť dom. 
• Aspoň každých 6 mesiacov si urobte cvičný poplach. Nácvik vám pomôže vyskúšať váš únikový 
plán. Môže sa stať, že nebudete môcť pomôcť svojim deťom, preto je dôležité, aby vedeli, čo majú 
robiť. 
 
9. Okamžité opatrenia v prípade poplachu 
• Okamžite opusťte dom alebo byt podľa vami stanoveného únikového plánu. Každá sekunda sa 
počíta, nestrácajte preto čas zbieraním oblečenia alebo hľadaním cenností. 
• Pri opustení miestnosti neotvárajte dvere, pokiaľ ste sa predtým nedotkli ich povrchu. Pokiaľ sú teplé 
alebo pokiaľ vidíte dym valiaci sa s pod dverí, dvere neotvárajte! Namiesto toho použite druhú únikovú 
cestu. Pokiaľ je povrch dverí chladný, zatlačte ramenom proti dverám a trochu ich otvorte; buďte 
pripravený ich okamžite zavrieť, pokiaľ by plamene a dym prenikli dovnútra. 
 
10. Poznámky k likvidácií 

Použité dobíjacie i nedobíjacie batérie, ktoré sú označené jedným zo 
zobrazených symbolov, nesmú byť likvidované spolu s domácim odpadom. 
Musíte ich odniesť do zberu určeného pre použité prístroje, použité batérie 
alebo pre zvláštny odpad (opýtajte sa na svojom miestnom úrade) alebo u 

predajcu, od ktorého ste batérie kúpili. Tieto agentúry zaistia likvidáciu šetrne k životnému prostrediu. 

Spálňa Spálňa 

Vstupná 
chodba 

Kúpeľňa 

Kuchyňa Obývacia 
izba 

Spálňa Spálňa 

Spálňa Kúpeľňa 

Obývacia izba Kuchyňa 



 
11. Starostlivosť a záruka 
Kým začnete jednotku čistiť, odpojte ju v prípade potreby od ostatných súčiastok; nepoužívajte 
agresívne čistiace prostriedky. Pre odstránenie prachu v komore senzoru použite hadicu vysávača. 
Jednotka bola starostlivo kontrolovaná z hľadiska možných závad. Pokiaľ však máte dôvod 
k sťažnostiam, pošlite nám prosím prístroj s dokladom o zakúpení. Na výrobok je poskytovaná 3 ročná 
záruka od dátumu zakúpenia. Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, 
používaním alebo opotrebovaním. Vyhradzujeme si právo na technické modifikácie. 
 
12. Technické údaje 
Napájacie napätie: 9V batéria 
Alarm batérie: zvukový signál v prípade vybitej batérie 
Hlasitosť alarmu: 85 dB 
Zariadenie: najnovšie fotoelektrické zariadenie 
Rozmery: priemer 110 mm; výška 35 mm 
 
 
Dodatok: 
 
Výrobok je v zhode s požiadavkami na uvedenie na EÚ trh, zodpovedá norme EN 14604:2005 
Odporúčaný dátum výmeny: do 10 rokov od dátumu výroby. Dátum výroby je vytlačené na štítku alebo 
vylisované v plastovom kryte zvnútra výrobku. 
Názov a číslo Notifikované osoby, zaisťujúce certifikáciu pre EÚ: BSI London, UK. Číslo 0086. 
Číslo certifikátu: 0086-CPR-550646 
 
Výrobca: 
Ningbo HI-TECH Park Jabo Electronics Co., LTD 
Building 6, No. 799 Lingyun Road, Ningbo Hi-Tech Park, Ningbo, China 
 
Dovozca:  
Solight Holding s.r.o. 
Kaprova 42/14 
110 00 Praha 
www.solight.cz/sk 
 


