
Alarm i dźwięki sygnalizacyjne, zdalny dymowy sygnalizator ostrzegawczy 2 
Przyczyny i zasady postępowania w razie alarmu/sygnalizacji

Jeżeli usunięcie przyczyny usterki okaże się niemożliwe, należy jak najszybciej skontaktować się z infolinią Techem: 
08002 001264 (bezpłatna, całodobowa). Jeżeli to możliwe zadzwonić z danego mieszkania.

Nacisnąć i przytrzymać przez 
1 sekundę przycisk użytkownika 
(np. za pomocą kija od szczotki).

Informacje o demontażu, ponownym montażu, np. dla prac remontowych

Autotest

Z uwagi na to, że dymowy sygnalizator ostrzegawczy 
wyposażony jest w detekcję demontażu, należy go 
ponownie zamontować w przeciągu 14 dni. Informacja 
o demontażu przekazywana jest bezprzewodowo i może 
dojść do zakłócenia sygnału. Informacje o tym, jak 
można tymczasowo wyłączyć sygnalizację, zawarte są 
w powyższej tabeli.
Demontaż / ponowny montaż sygnalizatora ostrze
gawczego dymu:
1. Przekręcić sygnalizator ostrzegawczy dymu ręcznie 
w lewo i ściągnąć go w dół z płyty montażowej. 
(Nie demontować płyty montażowej)
2. Przy demontażu wielu sygnalizatorów z tyłu sygna
lizatora i na płycie montażowej zanotować oznaczenie 
pomieszczenia (np. Sa dla salonu). Przy wielu sygnaliza

torach w jednym pomieszczeniu ponumerować je kolej
no (np. Sa1, Sa2 ...).
3. Po zakończeniu remontu zamontować sygnalizator 
ponownie w pierwotnym pomieszczeniu, na pierwot
nej płycie montażowej, ponieważ w przeciwnym razie 
może zostać wywołana sygnalizacja. Przestrzegać przy 
tym oznaczeń 
albo numerów seryjnych na płycie montażowej i tylnej 
stronie czujnika.
4. Dla potrzeb montażu wetknąć czujnik / czujniki na 
płytę montażową i dokręcić w prawo.
5. Przeprowadzić autotest  
(patrz powyżej).

Oddalić się w przeciągu 10 sekund 
na min. 60 cm ze strefy dymowe
go sygnaliza tora ostrzegawczego.

Odczekać co najmniej 30 sekund. 
Sygnalizator ostrze gawczy dymu 
sam się testuje.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
użytkownika przez ok. 5 sekund. 
Po usłyszeniu alarmu testowego, 
(1 s wł. / 1 s wył.) dymowy  
sygnalizator ostrzegawczy jest 
sprawny. Jeżeli nie, tak szybko,  
jak to możliwe skontaktuj się z  
bezpłatną infolinią:  
08002 001264.

Przyczyna sygnału Sygnały 
dźwiękowe

Sygnał  
optyczny

Czas trwania wyłączenia  
sygnału

Możliwość rozwiązania

Wykryto dym: Alarm nieprawidłowy, 
pozorny itp. (para wodna, opary kuchenne, 
silny kurz).

Głośny alarm Czerwona 
dioda LED miga 
1 raz co 
2 sekundy.

Dymowy sygnalizator ostrzegaw 
czy jest dezaktywowany na 
15  minut. W tym czasie nie jest 
wykrywany dym. Czerwona dioda 
LED może migać jeszcze przez 
24 godziny.

Ponowna aktywność po 15 minu
tach. Wcześniej, jeżeli to możliwe 
usunąć przyczynę (wietrzenie ...). 
Jeżeli przyczyna występuje nadal 
ponowny alarm.

Demontaż
Dymowy sygnalizator ostrzegawczy jest 
zdemontowany zbyt długo.

3 razy krótki 
i cichy Sygnał 
dźwiękowy  
co  5 minut

Czerwona LED 
miga 1 raz co 
5 sekund.

Sygnał dźwiękowy dezaktywowa ny 
pierwsze 3 razy na 3 dni, 
następnie każdorazowo na jeden 
dzień. Czerwona LED miga nadal.

Umieścić urządzenie ponownie 
w pierwotnej lokalizacji i uruchomić/
wykonać autotest (patrz poniżej).

Rozpoznawanie przedmiotów i  
przepuszczalności
Wykryto przedmiot w promieniu do 60 cm 
albo otwory wlotowe dymu są zabrudzone 
lub przykryte.

Szafa

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

2 razy krótki
i cichy
sygnał 
dźwięko wy co 
10 minut

Czerwona LED 
miga 2 razy co 
30 sekund.

Sygnał dźwiękowy dezaktywowany 
pierwsze 3 razy na 3 dni, 
następnie każdorazowo na jeden 
dzień. Czerwona LED miga nadal.

Usunąć przedmiot / przykrycie i 
uruchomić/wykonać autotest (patrz 
poniżej).

Jeśli otwór wlotowy dymu
Jest zabrudzony i nie można go 
wyczyścić: skontaktować się  
z infolinią (jeżeli to możliwe 
Zadzwonić z danego mieszkania)

Sygnalizator dymu jest
uszkodzony.

3 razy krótki
i cichy sygnał 
dźwiękowy co
5 minut

Czerwona LED 
miga1 raz co 
5 sekund.

Sygnał dźwiękowy dezaktywowany 
pierwsze 3 razy na 3 dni, następnie 
każdorazowo na jeden dzień.  
Czerwona LED miga nadal.

Przyczyną jest uszkodzenie urzą
dzenia. Skontaktować się z infoli
nią (jeżeli to możliwe zadzwonić 
z danego mieszkania).
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Własne 
oznacze nie

Numer seryjny

Infolinia Techem: 
08002 001264 (bezpłatnie)

W ten sposób można wyłączyć 
sygnał dźwiękowy:

Czerwona 
LED

Nacisnąć przycisk  
użyt kownika
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