
  
 
 
 
 
Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili 
bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom 
a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
Alarm kontroluje vzduch na prítomnosť dymu z požiaru. Nezisťuje teplo, plyn ani oheň. Ak je dymový hlásič správne nainštalovaný a 
udržiavaný, spustí poplach v počiatočnej fáze požiaru. V prípade požiaru tak môžete získať ďalšie sekundy potrebné na opustenie domu a 
privolanie hasičov. Alarm je určený na detekciu dymu. Toto zariadenie nemôže zabrániť požiaru. Pred použitím detektora dymu si pozorne 
prečítajte návod na použitie.    
 
TECHNICKÉ PARAMETRE 
Napájanie Alkalická batéria DC 9V  
Rozmery 110 x 35 mm 
Hlasitosť 85 dB 
Typ snímača Fotoelektrické 
Prevádzková teplota +4 až +38 °C 
Životnosť detektora 10 rokov 

 
BATÉRIA A JEJ VÝMENA 
Za bežných podmienok používania vydrží batéria minimálne jeden rok. Ak je batéria vybitá alebo 
takmer vybitá, detektor to signalizuje zvukovým signálom - pípnutím. Tento indikátor bude pípať v 
intervaloch 30-40 sekúnd najmenej 30 dní. Ak zariadenie vydáva tento signál, vymeňte batériu. 
Používajte 9V alkalické batérie typu 6LR61. Umiestnenie batérie je veľmi jednoduché: odstráňte 
montážny držiak na zadnej strane a pripojte batériu.  
 
 TEST 
Alarm je vybavený testovacím tlačidlom. Stláčajte ho, kým sa neozve alarm. Po uvoľnení tlačidla sa zvukový signál zastaví. Alarm testujte 
aspoň raz týždenne, ale vždy po výmene batérie alebo čistení. Alarm by sa mal pravidelne oprašovať, aby sa odstránili prachové častice. Počas 
čistenia sa nesmie odskrutkovať kryt. Ak alarm nefunguje správne, obráťte sa na predajcu alebo dovozcu. 
 
MONTÁŽ 
Alarm nemontujte na ťažko prístupné miesto kvôli testovaciemu tlačidlu, výmene batérie a údržbe. Pripevnite držiak na vybrané miesto 
pomocou dodaných skrutiek. Venujte pozornosť nasledujúcim pokynom a nákresom. Opatrne utiahnite držiak alarmu. Namontujte alarm do 
stredu stropu miestnosti. 

 

Kde je najlepšie umiestniť detektory dymu? 
 

• Aspoň 1 v každej miestnosti 
• Jeden na každom poschodí 
• Na chodbe, na schodisku 
• Pred dverami každej spálne 
• V každej spálni (ak spíte so zatvorenými dverami) 
• V obývacej izbe  
• V skladovacích priestoroch alebo v priestoroch s elektrickými zariadeniami 
Alarm sa nesmie inštalovať v: 
 

• V miestnosti, kde môže teplota klesnúť pod 4 °C a prekročiť 40 °C 
• V oblastiach s vysokou vlhkosťou  
• Hneď za dverami alebo oknom 
• V blízkosti ventilátora alebo radiátora. 

 
 

DÔLEŽITÉ 
Umiestnenie dymového hlásiča je súčasťou vašej protipožiarnej ochrany. Vždy sa uistite, že existuje evakuačný plán, a prediskutujte ho s 
ostatnými členmi domácnosti alebo nehnuteľnosti. Ak existujú akékoľvek pochybnosti o príčine poplachu, mali by ste predpokladať, že 
poplach je spôsobený skutočným požiarom, a okamžite evakuovať obydlie. 
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SIGNALIZÁCIE 
V prípade normálnej prevádzky detektora bliká červená LED dióda raz za približne 45 sekúnd. Počas alarmu táto LED dióda nepretržite bliká 
s výstražným zvukom. V režime slabej batérie bliká LED dióda raz za 45 sekúnd so súčasným pípnutím.   
 
OKAMŽITÝ ZÁSAH V PRÍPADE POPLACHU 
Okamžite opustite dom alebo byt podľa únikového plánu, ktorý ste si stanovili. Každá sekunda sa počíta, preto nestrácajte čas vyberaním 
oblečenia alebo hľadaním cenností. Keď opúšťate miestnosť, neotvárajte dvere, pokiaľ ste sa predtým nedotkli ich povrchu. Ak je horúco 
alebo ak vidíte dym vychádzajúci spod dverí, neotvárajte dvere! Namiesto toho použite inú únikovú cestu. Ak je povrch dverí chladný, pritlačte 
rameno na dvere a mierne ich otvorte; ak by do nich preniklo teplo a dym, buďte pripravení ich okamžite zavrieť. 
 
ČISTENIE 
Pred čistením detektor vyberte z držiaka a odpojte ho od batérie; nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Na odstránenie prachu použite 
hadicu vysávača. Detektor nenatierajte žiadnymi farbami; je nevyhnutné zachovať správne prúdenie vzduchu cez zariadenie.  
 
VYHLÁSENIE 
Dovozca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie. Dovozca nezodpovedá za škody 
spôsobené nesprávnou manipuláciou, používaním alebo opotrebovaním. Dovozca nezodpovedá za škody spôsobené poruchou zariadenia a 
následným požiarom alebo ak sa počas dymu alebo požiaru nerozozvučí signál dymového hlásiča. 
 
DODATOK 
Výrobok spĺňa požiadavky na uvedenie na trh EÚ a je v súlade s normou EN 14604:2005+AC:2008. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o 
parametroch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011.  
Odporúčaný dátum výmeny detektora: do 10 rokov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na etikete výrobku. 
Názov a číslo notifikovaného orgánu poskytujúceho certifikáciu pre EÚ: BSI Group The Netherlands B.V. Číslo certifikovaného orgánu 2797. 
Číslo osvedčenia: 2797 CPR 550646 
 
Dovozca: Solight holding s.r.o, Hradec Králové, Na Brně 1972. 
Výrobca: NINGBO HI-TECH PARK JABO ELECTRONICS CO., LTD, Building 6, N0.799 Lingyun Road, 
Ningbo Hi-Tech Park, Ningbo, China. Vyrobené v Číne. 
 
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE a vyhlásenie o parametroch v súlade s platnými 
predpismi. Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie www.solight.sk 
 
 
 
 

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. 
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