
 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš domáci fotoelektrický detektor dymu 1D33A. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si 
pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Tým sa zabezpečí nielen ochrana osôb, ale aj dlhá 
životnosť zariadenia. Domáci fotoelektrický detektor dymu zisťuje prítomnosť požiaru pomocou dymu. Keď sa dym  
sa v miestnosti dosiahne určitá koncentrácia, detektor spustí zvukový a svetelný výstražný signál. 

Toto zariadenie je určené pre obytné budovy a spĺňa požiadavky normy EN 14604:2005/AC:2008. 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
Model 1D33A 

Prevádzkové napätie DC9V 6LR61 

Usmernenia EN 14604:2005/AC:2008 

Pohotovostný prúd < 9 uA 

Signál Akustické + svetelné 

Sila akustického signálu ≥ 85 dB (vo vzdialenosti 3 m) 

Prevádzková vlhkosť ≤ 95 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie) 

Životnosť batérie 5 rokov (priemerný čas) 

Prevádzková teplota -10 °C +55 °C 

Inštalácia Na strope (pomocou skrutiek) 

Rozmery (D × Š × V) 99 × 32 mm 
 

 

VÝBER MIESTA 
Detektor dymu by mal byť namontovaný na strope v strede miestnosti, niekoľko centimetrov od150 svetiel, výduchu, 
vývodu/prívodu klimatizácie. Odporúčame nainštalovať detektor dymu do každej miestnosti. 
Detektor dymu neinštalujte v kúpeľni ani v iných miestnostiach, kde dochádza ku kondenzácii vody. 

INŠTALÁCIA PRODUKTU 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Umiestnite montážnu dosku alarmu na požadované miesto inštalácie  
a označte miesta, kde sa majú vyvŕtať otvory. Vyvŕtajte dva otvory s priemerom 4 
mm (vzdialenosť medzi nimi je 68 milimetrov). Zatlačte hmoždinky do otvorov. 
Vložte skrutky do montážnej dosky a utiahnite ich. Detektor dymu upevnite na 
montážnu dosku otáčaním v smere hodinových ručičiek. Pripevnite detektor 
dymu. Stlačením testovacieho tlačidla skontrolujte, či je detektor dymu funkčný. 
Rozmery hmoždiniek: M4*20. Veľkosť skrutky: ST3*16. 
 
 

Poznámka:  
Detektor dymu by mal byť nainštalovaný v strede stropu miestnosti, len 
vo vnútri, a v každej miestnosti by mal byť aspoň jeden detektor. Mal by 

byť vzdialený aspoň 150 cm od svetiel, výfukového ventilátora, klimatizácie a 
prívodu/odvodu vzduchu. Alarm neinštalujte v kúpeľni alebo v priestoroch, kde sa 
vyskytujú kvapky vody. Alarm neinštalujte na miestach, kde nie je možnosť 
výskytu dymu. 
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POKYNY PRE PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY       
Normálny prevádzkový stav  
Pri bežnej prevádzke bliká červená kontrolka približne raz za 40 sekúnd. 
Alarm 
Keď koncentrácia dymu dosiahne alarmový stav, bliká červený indikátor a spustí sa alarm. 
Testovanie  
Stlačte a podržte testovacie tlačidlo, červený indikátor začne blikať, po 3 sekundách sa ozvú tri pípnutia, uvoľnite testovacie tlačidlo a 
detektor v priebehu niekoľkých sekúnd zastaví alarm. 
Slabá batéria 
Keď sa batéria vybíja, červený indikátor bliká každých 40 sekúnd a alarm zaznie raz. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV           

Kolízie Možné dôvody Opatrenia 

Alarm sa spustí okamžite po 
vložení batérií 

Prekročenie limitnej úrovne dymu v 
miestnosti 

Po rozptýlení dymu spotrebič opäť 
zapnite 

Poškodený vnútorný obvod alarmu 
Vrátenie zariadenia na 
opravu/reklamáciu 

Pípnutie raz za 40 s po 
vložení batérií  

Nízke napätie batérie  Výmena batérie 

Alarm sa počas testovania 
neaktivuje 

Nesprávne nainštalovaná batéria 
Skontrolujte a znovu nainštalujte 
batériu (dodržujte polaritu). 

Nízke napätie batérie Výmena batérie 

Poškodený vnútorný obvod Vrátenie zariadenia na opravu 

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk 
alarmu 

Nízke napätie batérie Výmena batérie 

Zle umiestnený reproduktor Vrátenie zariadenia na opravu 

PÉČE A ÚDRŽBA 
Po inštalácii a uvedení do prevádzky každý mesiac stlačte testovacie tlačidlo, aby ste otestovali detektor. 
Dymové hlásiče čistite aspoň raz ročne, aby sa na nich nehromadil prach a nečistoty. 
Varovanie:  
Dymový hlásič nepokrývajte farbou, náterom a podobne, pretože by mohli zabrániť prenikaniu dymu do zariadenia a ovplyvniť 
normálnu činnosť hlásiča. 
Na čistenie dymového hlásiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky. Rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky prenikajú do 
alarmu a môžu viesť k poruchám snímača alebo poškodeniu obvodov, možno ich čistiť bavlnenou handričkou alebo špongiou. 

 
VÝMENA BATÉRIE  
Keď alarm hlási nízke napätie batérie, vymeňte batériu a otestujte zariadenie. 

 
1. Detektor dymu odpojte od podložky otočením proti smeru hodinových ručičiek. 
2. Vymeňte batériu za novú a dbajte na správnu polaritu pripojenia batérie. 
3. Stlačením tlačidla otestujte alarm a potom ho otočte v smere hodinových 
ručičiek, aby ste ho upevnili na montážnu dosku. 
 
 
 
 

Upozornenie 
Batériu neskratujte ani inak nepoškodzujte. Batériu nikdy nevhadzujte 
do ohňa. Vybité batérie zlikvidujte ekologickým spôsobom. Batérie 
nevyhadzujte do zmesového odpadu. 

 

Poznámka 
Vypnutie zvukového signálu neznamená, že požiar je uhasený alebo 
riziko požiaru je odstránené. Ak sa detektor vypne, skontrolujte  
miestností v dome, aby ste zistili, či nehrozí nebezpečenstvo požiaru. 

  
 

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