
Преди да използвате този продукт, моля, прочетете внимателно 
инструкциите за употреба и безопасност  

Захранване: 
Препоръчителни 
батерии: 

9V батерия, CaBn или алкална 
Gold Peak GP1604S, GP1604P, G6F22, Pairdeer 
6F22, Duracell MN1604 
сигнал (85dBA) за слаба батерия 
IP20 
0°C – 40°C, без конденз 

Аларма за батерия: 
Тип защита: 
Работна температура: 
Тегло (без батерия): 
Размери: 

90 гр. 
106 мм ø, височина 32 мм 

Предназначение 
Алармата за дим е предназначена единствено за откриване на дим (огън) в 
домакинства, в съответствие с тези инструкции. Не трябва да се използва за 
търговски цели. Всяка друга употреба се счита за неправилна и може да 
доведе до нараняване или повреда на имущество за които производителят 
не носи отговорност. 

Инструкции за безопасност 
ВНИМАНИЕ! 
Риск от задушаване или изгаряния от димните газове или пожар 

 

Риск от смърт и / или тежко увреждане на собственост, причинени от 
неправилна инсталация не в разрешени позиции и / или липса на 
редовен мониторинг. Използвайте алармата само с правилно сложена и 
заредена батерия от препорчваните типове.  

-  Моля не боядисвайте или облепвайте алармата за дим 
-  Моля, редовно правете самодиагностика (чрез натискане на бутона TEST) и 
почиствайте според тези инструкции. 
- Моля, сменете батерията незабавно, ако самодиагностиката е неуспешна, или 
се включи аларма за слаба батерия. 
- Моля СМЕНЕТЕ алармата за дим незабавно, ако самодиагностиката е  
неуспешна, дори след почистване и / или смяна на батериите. При такива 
обстоятелства, устройството не осигурява никаква защита. 

 

BG      Инструкция за  употреба модел 33510 / 36215 



ВНИМАНИЕ! 
Риск от токов удар, експлозия, пожар или от наводнение 

Съществува риск от нараняване или задушаване и материални щети 
причинени от пробиване на тръби, кабели и др. 

ВНИМАНИЕ! Опасност от пожар и / или химическо изгаряне от 
батерията изгаряне на от батерията 

Риск от пожар и изгаряния, от материални щети, от късо съединение или 
изтичане на батерията  
- Не давайте на късо съединение външните конектори на батерията, например 
чрез съхранение заедно с метални предмети. 
- Не излагайте батериите за продължителни периоди на пряка слънчева 
светлина или топлина; 
- Не хвърляйте батериите в огън и никога не ги отваряйте. 

 

- Моля, сменете батерията единствено със същия или сходен препоръчителен тип. 
Монтаж 
Преди да инсталирате алармата за дим, изберете подходящо място за 
монтиране. Те са определени на задължителен принцип в приложимия 
регламент, за Германия DIN EN 14676. Следващите “препоръчвани места” са 
само извадка от стандарта. 

Особено препоръчвани за монтиране места, са 
спални, детски стаи и стълбища. 
Следвайте инструкциите по-долу, за да разположите алармите за дим  
възможно най-ефективно: 
- Инсталирайте най-малко една аларма за дим  на всеки етаж. 
- Поставете аларма за дим в помещения, съдържащи електрически уреди. 
- Инсталирайте алармата за дим на тавана в средата на стаята, тъй като дима 
се издига нагоре към тавана и там се разпространява хоризонтално. 
- Да се избягва монтирането места, които са на по-малко от 50 см от 
страничната стена и на по-малко от 60 см от ъгъла на помещението. 

 



Забележка 
Дори и на препоръчваните места за монтаж,  
функцията на алармите могат да бъдат 
сериозно засегнати, например от 
тютюнопушене в леглото, от почистване с 
възпламеними течности (например бензин). 
Неподходящи монтажни места 
са: по-специално кухни, бани, гаражи, работни помещения, котелните и други 
помещения с висока степен на замърсяване или въздух, съдържащ отпадъчни 
газове, висока влажност, твърде висока (над 40 ° C) или твърде ниска (под 0 ° С) 
температура, защото, например, прах и водни пари могат да предизвикат 
фалшива аларма рано или късно. Най-високата точка при наклонени покриви 
също не е подходяща. 

 

  

 
мин. 50 см               

мин. 60 см
 

  

Монтаж и свързване 
Забележка: крепежните елементи придружаващи продукта са подходящи само за бетонни или 
дървени тавани. За монтаж на други повърхности моля закупете подходящи крепежни елементи. 
1. Отворете алармата за дим, чрез леко завъртане на основата обратно на часовниковата 
стрелка. 
2. Сега използвайте основата с двете си дупки като шаблон за таванен монтаж. Отбележете 
позициите на двата отвора с молив. 
3. Проверете местата за пробиване с уред за откриване на тръби и кабели.  При 
наличие на тръба или кабел, намерете друго място за монтаж.  
4. За пробиване в бетон или зидария моля използвайте бургия с диаметър 5,5 мм . 
Пробийте дупка с дълбочина около 25 -30 мм.  Уверете се, че дюбелите остават в 
пробитите отвори. В противен случай, намерете друго място за алармата за дим или 
използвайте по-здрави крепежни елементи, който можете да си купите в 
специализираните магазини.  На дървени плоскости или греди, моля пробийте дупка 
с дълбочина около 20 мм с бургия с диаметър 2,5 мм .  
5. Завийте основата с придружаващите продукта винтове.  
6. Закачете приложената 9-волтова батерия здраво и я поставете в отделението за 
батерии. 
 
 

 



Минимална и оптимална защита 
на къщи и апартаменти от дим 

= оптимална защита 
= минимална защита 

 

    

   
    
  
  
  
    
  

 
 

  
  
  
 

    

   

     

  

Апартаменти 

 

                          Спалня         Спалня 

 

Баня 

 

Стълбище 

 

Кухня                  Дневна 

 

 

Жилищна сграда 

 

 

 

                      Спалня      Спалня 

 

Стълбище          Спалня         Баня  

 

 
                                     Дневна           Кухня 

 

7. Свържете отново уреда с неговата основа 
като включите държачите от основата  в 
съответните отвори на устройството и го 
завъртете по часовниковата стрелка. 
Внимание! 
Алармата за дим е снабдена с функция за 
безопасност, която не позволява заключване 
на корпуса, ако няма батерия или батерията 
е поставена неправилно.  
 
Експлоатация 
Моля, проверявайте функцията на алармата 
за дим, чрез извършване на функционални 
тестове ежеседмично и всеки път, когато 
имате съмнения, и почиствайте устройството 
веднъж годишно или толкова често, колкото 
е необходимо с влажна кърпа. 
Функционален тест 
Натиснете и задръжте бутона тест в долната 
част на устройството, докато не се включи 
звуковия сигнал. Той спира, когато 
освободите бутона тест. Ако няма звуков 
сигнал, устройството не може да известява, 
и първата стъпка е да се замени батерията 
(виж Смяна на батерията по-долу). 
Система за предупреждение за батерията 
След като батерията започне да губи заряд, 
устройството издава звуков сигнал на всяка 
минута. Точно преди батерията изтече, има 
дълъг звуков сигнал на всяка минута. Моля, 
сменете батерията веднага след като чуете 
звуков сигнал(Виж Смяна на батерията по-
долу). 



Изработване на план за евакуация 
Моля, работете с всички обитатели на имота, за да се получи план евакуация с  
маршрути. Уверете се че сте взели предвид, че в случай на пожар, 
потенциалните пътища за евакуация биха могли да бъдат възпрепятствани от 
пречки. В допълнение, маршрутите за евакуация трябва да бъде най-бързият и 
безопасният начин на открито. 

 

Смяна на батерията 
1. Отворете със завъртане на капака обратно на часовниковата стрелка. 
2. Повдигнете старата батерия от отделението за батерията и внимателно 
разкачете батерията 
3. Свържете новата батерия 9V и я поставете в отделението за батерии. 
4. Свържете отново устройството с неговата основа, като го завъртите по 
часовниковата стрелка. 
5. Направете функционален тест, натиснете бутона тест и слушайте за звуков 
сигнал удостоверяващ функционирането на устройството. 

Поддръжка 
За да се гарантира безопасността при експлоатация на алармата за дим, трябва 
да се извършва профилактика поне веднъж годишно в съответствие с DIN EN 
14676. За да направите това, изпълнете следните стъпки: 
- Премахване на праха от алармата за дим с мека кърпа. 
- Ако е необходимо, премахнете мръсотията с влажна кърпа. Не използвайте 
почистващи препарати. 
- Направете функционален тест (вж Функционален тест). 
- Ако не се получи обратна връзка, аларма за дим трябва да се смени. 

Спешни мерки при включване на алармата 
Оставете къщата или апартамента веднага следвайки плана за евакуация, 
който сте направили. 
Всяка секунда е ценна, така че не губете време в обличане или събиране 
ценности. 
При напускане на стаята, не отваряйте врата преди първо да докоснете 
повърхността. Ако е гореща или ако видите поток от дим под вратата, не я 
отваряйте! Използвайте алтернативен маршрут за евакуация. Ако 
повърхността на вратата е хладна, опрете рамото си върху нея, отворете я 
леко и бъдете готови да я затворите, ако започне да навлиза топлена и дим. 



Гаранция 
Ние носим отговорност към нашия договорен партньор за дефекти и 
неизправности, както това е определено от закона. Предявяване на гаранционен 
иск за дефекти в материала и изработката е възможно само, ако продуктът не е 
бил отварян без надзор и има приложен документ удостоверяващ покупката. 
Гаранцията не покрива батерии и износващи се части. 

Изхвърляне на устройството 
Устройството не може да се изхвърли в контейнера за домашни 
отпадъци. Занесете го за рециклиране в пункт за събиране на 
електрически уреди във вашата общност. 

Изхвърляне на батерията 
Батериите не могат да се изхвърлят в контейнера за домашни 
отпадъци. Моля, предайте стари батерии в изтощено състояние в 
пункт за събиране на батерии. 

Pb/Cd/Hg 

Изхвърляне на опаковките 
Опаковката трябва да бъде на разположение за повторна употреба. 
Моля, да не се хвърлят с битови отпадъци и да се третират съгласно 
местните разпоредби за изхвърляне. 

Декларация за съответствие 
В съответствие със следните европейски ръководства, 
маркировката е предоставена: ЕС 305/2011 + 2004/108 / ЕО 


