
Οδηγίες χρήσεως ανιχνευτή καπνού

Ονομασία: GS506
Ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  αυτό  το  προϊόν.  Παρακαλούμε

διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης για να κατανοήσετε

εσείς και οι οικείοι σας την λειτουργία του. Φυλάξτε τις οδηγίες

για μελλοντική χρήση.

Τ  εχνικά χαρακτηριστικά  :

ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ : DC 9V (Carbon-Zink  Τύπος:GOLITE #G6F22,
1604D)

ΡΕΥΜΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : <10μA (αναμονή), <30mA (συναγερμός)

ΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ : >85dB (A) στα 3 μέτρα. 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ   ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ: 0.10-0.19dB/m.

Περιγραφ  ή  :

Η μονάδα είναι ένας φωτοηλεκτρικός συναγερμός καπνού DC.

Η συσκευή λειτουργεί με μία μπαταρία 9V (6LR61  ή 6F22), η

διάρκεια ζωής της  μπαταρίας είναι τουλάχιστον 1 χρόνος. Με

την  χρήση  φωτοηλεκτρικής  τεχνολογίας,  είναι  πιο  ευαίσθητη

στην ανίχνευση της  αργής  πυρκαγιάς  που σιγοκαίει  με πυκνό

μαύρο καπνό, με λίγη θερμότητα και που μπορεί να σιγοκαίει

για ώρες πριν από την εξέλιξή της σε πυρκαγιά. Η συσκευή δεν

περιέχει  ραδιενεργό  υλικό  το  οποίο  είναι  επιβλαβές  για  το

περιβάλλον.  Η  συσκευή  θα  πρέπει  να  εγκατασταθεί  σε  κάθε

δωμάτιο  (εκτός  από  το  μπάνιο),  και  σε  κάθε  άλλο  χώρο  του

σπιτιού, εξασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι στο σπίτι θα είναι σε

θέση  να  ακούσουν  και  να  αντιδράσουν  με  τον  ήχο  του

συναγερμού.  Θα  πρέπει  να  τοποθετήσετε  τουλάχιστον  μία

συσκευή  στο  διάδρομο  μεταξύ  του  καθιστικού  και  των

υπνοδωματίων. Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά στις περιοχές με

κίνηση κατά το δυνατόν, για να διασφαλιστεί ότι ο συναγερμός

ακούγεται  όταν  τα  υπνοδωμάτια  χρησιμοποιούνται.  Για  μια

τυπική  επίπεδη  κατοικία   συνιστάται  να: Εγκαταστήστε  μία

συσκευή στην οροφή ή τον τοίχο μέσα σε κάθε υπνοδωμάτιο και

στο  διάδρομο  έξω  από  κάθε  ξεχωριστό  χώρο  ύπνου.  Εάν  το

μήκος  μιας  κρεβατοκάμαρας  είναι  πάνω  από  9,2  μέτρα,

εγκαταστήστε μία συσκευή σε κάθε άκρο. Αν υπάρχει υπόγειο,

εγκαταστήστε μία συσκευή στην οροφή του υπογείου στο κάτω

μέρος του κλιμακοστασίου .

Για τυπικά πολυόροφα κτίρια συνιστάται να: Εγκαταστήστε μία

συσκευή  στην  οροφή  μέσα  σε  κάθε  υπνοδωμάτιο  και  στο

διάδρομο έξω από κάθε ξεχωριστό χώρο ύπνου. Εάν το μήκος

μιας κρεβατοκάμαρας είναι πάνω από 9,2 μέτρα, εγκαταστήστε

μία συσκευή σε κάθε άκρο. Επίσης εγκαταστήστε μία συσκευή

στην κορυφή κάθε ορόφου στο κλιμακοστάσιο. 

Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας:
1: Το πλήκτρο  test ελέγχει  με  ακρίβεια  τις  λειτουργίες  της

συσκευής.  Μη  χρησιμοποιείτε  άλλες  μεθόδους  ελέγχου.  Να

ελέγχετε τη συσκευή εβδομαδιαία για να διασφαλίσετε τη σωστή

λειτουργία της.

2:  Μην  αφαιρείτε  ή  αποσυνδέετε  την  μπαταρία.  Αυτό  θα

απενεργοποιήσει  την  προστασία  σας.  Για  να  σιγήσετε  τον

συναγερμό ανοίξτε το παράθυρο ή διώξτε το καπνό γύρο από

την συσκευή.

3:  Αυτή  η  συσκευή  θα  πρέπει  να  εγκατασταθεί  μόνο  από

εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Επιβάλλεται να τηρούνται όλοι

οι  τοπικοί  και  διεθνής  ηλεκτρολογικοί  και  οικοδομικοί

κανονισμοί για την εγκατάσταση.

4:  Αυτή  η  συσκευή  σχεδιάστηκε  για  να  χρησιμοποιείται  σε

μονοκατοικίες. Στις πολυκατοικίες, κάθε διαμέρισμα θα πρέπει

να έχει το δικό του συναγερμό καπνού. Να μην εγκαθίσταται σε

ακατοίκητα κτίρια. Αυτή η συσκευή δεν αποτελεί υποκατάστατο

ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού.

5:  Εγκαταστήστε  μία  συσκευή  σε  κάθε  δωμάτιο  και  σε  κάθε

επίπεδο  του  σπιτιού.  Ο  καπνός  μπορεί  να  μη  φτάσει  στον

ανιχνευτή καπνού  για  πολλούς  λόγους.  Για  παράδειγμα,  αν  η

φωτιά ξεκινήσει σε ένα απομακρυσμένο μέρος του σπιτιού, σε

άλλο  επίπεδο,  στη  καμινάδα,  στο  τοίχο,  στην  οροφή,  ή  στην

άλλη  πλευρά  μιας  κλειστής  πόρτας,  ο  καπνός  μπορεί  να  μη

φτάσει στον ανιχνευτή καπνού εγκαίρως για να ειδοποιήσει τα

μέλη της οικογενείας. Ένας ανιχνευτής καπνού δε θα ανιχνεύσει

έγκαιρα μία φωτιά εκτός της περιοχής ή του δωματίου στο οποίο

είναι εγκατεστημένος.

6: Ο συναγερμός καπνού μπορεί να μην ειδοποιήσει όλα τα μέλη

της  οικογενείας  κάθε  φορά.  Η σειρήνα  του  συναγερμού  είναι

δυνατή  προκειμένου  να  ειδοποιηθούν  όλα  τα  άτομα  σε  έναν

ενδεχόμενο  κίνδυνο.  Ωστόσο,  μπορεί  να  υπάρχουν  κάποιες

περιπτώσεις  όπου  ένα  μέλος  της  οικογενείας  μπορεί  να  μην

ακούσει  το  συναγερμό  (π.χ.  λόγω  εξωτερικού  ή  εσωτερικού

θόρυβου,  άτομα  που  κοιμούνται  βαθιά,  χρήση  φαρμάκων  ή

αλκοόλ, άτομα με περιορισμένη ακοή, κτλ.). Αν υποπτευτείτε ότι

αυτή η συσκευή δεν θα ειδοποιήσει κάποιο μέλος του σπιτιού,

εγκαταστήστε  έναν  ειδικό  συναγερμό  καπνού.  Τα  μέλη  της

οικογένειας  πρέπει  να ακούσουν τον προειδοποιητικό ήχο του

συναγερμού και να αντιδράσουν γρήγορα με σκοπό να μειώσουν

τον κίνδυνο ζημίας, τραυματισμού ή θανάτου που θα προκληθεί

από τη φωτιά. Αν κάποιο μέλος της οικογένειας είναι βαρήκοο,

εγκαταστήστε  έναν  ειδικό  συναγερμό  καπνού  με  φώτα  ή

συσκευές δόνησης για να ειδοποιήσει τους ένοικους.

7: Οι συναγερμοί καπνού θα ηχήσουν όταν ανιχνεύσουν καπνό ή

σωματίδια καύσης στον αέρα. Δεν ανιχνεύουν θερμότητα, φλόγα

ή αέριο. Αυτός ο ανιχνευτής καπνού σχεδιάστηκε για να δίνει

ηχητική προειδοποίηση κατά την εξέλιξη της φωτιάς. Ωστόσο,

πολλές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα, με έκρηξη και άλλες

προκαλούνται από απροσεξία ή από ελλειπή μέτρα ασφαλείας.

Σε αυτές  τις  περιπτώσεις,  ο  καπνός   μπορεί  να  μην κάνει  το

συναγερμό να χτυπήσει  εγκαίρως για να εξασφαλίσει  ασφαλή

διαφυγή.

8:  Οι  ανιχνευτές  καπνού  έχουν  περιορισμούς.  Αυτός  ο

ανιχνευτής καπνού δεν είναι αλάνθαστος και δεν εγγυάται την

προστασία  ζωών  ή  περιουσίας  από  φωτιά.  Οι  συναγερμοί

καπνού δεν είναι  υποκατάστατο της  ασφάλειας.  Οι  ιδιοκτήτες

και  οι  ένοικοι  πρέπει  να  ασφαλίσουν  τη  ζωή  αλλά  και  την

περιουσία τους. Επιπλέον, είναι πιθανό ο ανιχνευτής καπνού να

μη  λειτουργήσει  σε  οποιαδήποτε  στιγμή.  Για  αυτό  το  λόγο,

πρέπει  να  ελέγχετε  την  συσκευή  κάθε  εβδομάδα  και  να

αντικαταστήσετε τη συσκευή κάθε 10 χρόνια.

Σύνδεση Μπαταρίας:

Διάγραμμα 1



Χαρακτηριστικά     Μπαταρίας:  
Τροφοδοσία: DC 9V (Αλκαλικές ή μπαταρίες Ψευδαργύρου-Άνθρακα)

Συσκευασία: 6F22  για μπαταρία Ψευδαργύρου-Άνθρακα ή 6LR61  για
αλκαλικές.

Αντικατάσταση Μπαταρίας:
1: Γυρίστε το σώμα της συσκευής αριστερόστροφα και βγάλτε το σώμα
από τη βάση (δείτε το Διάγραμμα 5).

2: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία, συνδέστε την καινούργια μπαταρία
στην υποδοχή τροφοδοσίας σύμφωνα με το Διάγραμμα 1.

3: Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή, τοποθετήστε το σώμα της
συσκευής στη βάση και γυρίστε το σώμα της συσκευής δεξιόστροφα
(δείτε το Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 2

4: Ελέγξτε την συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο test. Το άκουσμα
είναι  3  σύντομοι  ηχητικά  σήματα  και  μετά  παύση  για  1,5
δευτερόλεπτο  και  μετά  επαναλαμβάνετε.  Αν  δεν  ακουστεί
κάποιος ήχος, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι ελαττωματική
ή η εγκατάστασή της είναι λάθος και θα πρέπει να ακολουθήσετε
τη  σωστή  διαδικασία  απόρριψης  διαβάζοντας  το  κεφάλαιο
''ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ''.

Μην  εγκαταστήσετε  τη  συσκευή  στα
ακόλουθα σημεία:

1: Κοντά σε συσκευές ή σε περιοχές όπου υπάρχει φυσιολογική
καύση  (κουζίνες,  κοντά  σε  φούρνους,  θερμοσίφωνες).
Χρησιμοποιήστε  ειδικούς  συναγερμούς  καπνού  με  έλεγχο
ανεπιθύμητων συναγερμών για αυτές τις περιοχές.

2: Σε περιοχές με υψηλή υγρασία, όπως μπάνια ή περιοχές κοντά
σε  πλυντήρια  πιάτων  ή  πλυντήρια  ρούχων.  Εγκαταστήστε
τουλάχιστον 10 μέτρα μακρυά από αυτές τις περιοχές.

 3: Κοντά σε εξαερισμούς ή αεραγωγούς θέρμανσης και ψύξης.
Εγκαταστήστε  τουλάχιστον  3  μέτρα  μακρυά  από  αυτές  τις
περιοχές.  Η ροή του αέρα θα μπορούσε να απομακρύνει  τον
καπνό από τον ανιχνευτή και να διακόψει τον συναγερμό.

4: Σε χώρους όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από
τους 5oC ή να αυξηθεί πάνω από τους 38oC.

5: Σε εξαιρετικά σκονισμένες,  βρώμικες ή περιοχές με έντομα
που  μπορεί  να  επηρεάσουν  τη  σωστή  λειτουργία  του
συναγερμού καπνού.

Έλεγχος του Συναγερμού Καπνού:

Δοκιμάστε κάθε ανιχνευτή καπνού για να βεβαιωθείτε ότι έχει
εγκατασταθεί σωστά και λειτουργεί σωστά.

1:Μην  χρησιμοποιήσετε  φωτιά  για  να  ελέγξετε  την  συσκευή.
Μπορεί να αναφλεγεί και να προκαλέσει ζημιά στο συναγερμό ή
στο σπίτι σας.
2: Δοκιμάστε τις συσκευές κάθε βδομάδα, όταν έχετε επιστρέψει
από διακοπές ή όταν κανένας δεν ήταν στο σπίτι  για αρκετές
μέρες.
3: Σταθείτε σε απόσταση ίση με το μήκος του χεριού σας από τη
συσκευή  κατά  τη  δοκιμή.  Ελέγξτε  όλες  τις  συσκευές
εβδομαδιαία ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
4: Πιέστε το πλήκτρο test τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα. Θα
ηχήσουν  3  σύντομα ηχητικά σήματα και  θα παύσουν  για  1.5

δευτερόλεπτα και θα επαναλαμβάνονται μέχρι να ελευθερώσετε
το  κουμπί  δοκιμής.  Ο  συναγερμός  μπορεί  να  ακούγεται  για
μερικά δευτερόλεπτα αφού ελευθερώσετε το κουμπί δοκιμής.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:   Αν χτυπήσει συναγερμός και δεν κάνετε δοκιμή,
σημαίνει ότι η συσκευή ανιχνεύει καπνό, ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  Η  ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΑΣ  ΚΑΙ  Η
ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ.

Συντήρη  ση   και Καθαρισμός:

Εκτός  από  τον  εβδομαδιαίο  έλεγχο,  η  συσκευή  απαιτεί

αντικατάσταση μπαταριών ετησίως και περιοδικό καθάρισμα για

να  απομακρυνθεί  η  σκόνη,  η  βρωμιά  και  διάφορα  άλλα

υπολείμματα. Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες καλής

ποιότητας  που  θα  παρέχουν  ενέργεια  στη  συσκευή  για

περισσότερο  χρόνο.  Κάποιες  μπαταρίες  μπορεί  να

χρησιμοποιηθούν  περισσότερο  από  1  χρόνο.  Ανατρέξτε  στην

ενότητα  “Αντικατάσταση  Μπαταρίας”. Καθαρίστε  την

συσκευή τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να απομακρύνετε

σκόνη, βρωμιά και διάφορα άλλα υπολείμματα. Χρησιμοποιήστε

ηλεκτρική  σκούπα  με  μαλακή  βούρτσα,  σκουπίστε  όλες  τις

πλευρές και τα καλύμματα της συσκευής. Σιγουρευτείτε ότι όλες

οι οπές είναι καθαρές από υπολείμματα.  Αν είναι  απαραίτητο,

χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το κάλυμμα

της συσκευής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το κάλυμμα για

να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής. Αυτό θα επηρεάσει

την εγγύηση.

Επισκευή:

Προειδοποίηση:  Μην  επιχειρήσετε  να  επισκευάσετε την

συσκευή.  Αυτό θα επηρεάσει την εγγύηση. Αν η συσκευή δεν

λειτουργεί  σωστά  και  καλύπτεται  ακόμα  από  την  εγγύηση

επιστρέψτε την εκεί από όπου την αγοράσατε. Συσκευάστε την

καλά σε ένα κουτί με καλή επένδυση και στείλτε την εκεί από

όπου την αγοράσατε. Αν ο συναγερμός δε καλύπτεται πλέον από

την  εγγύηση,  απευθυνθείτε  σε  έναν  εξουσιοδοτημένο

ηλεκτρολόγο για  να αντικαταστήσει  τη  συσκευή με  μία  ιδίου

τύπου.



Ασκήσεις Πυρασφάλειας:

Αν ηχήσει ο συναγερμός και δεν έχετε πιέσει το πλήκτρο  test,
τότε αποτελεί προειδοποίηση για μία επικίνδυνη κατάσταση, και
είναι  απαραίτητη  η  άμεση  ανταπόκρισή  σας.  Για  να
προετοιμαστείτε  για  τέτοια  περιστατικά,  αναπτύξτε  σχέδια
διαφυγής για την οικογένεια, συζητήστε τα με όλα τα μέλη της
οικογένειας και εφαρμόστε τα συχνά.

1:  Εκθέστε  όλους  στον  ήχο  του  συναγερμού  καπνού  και
εξηγήστε τους τι σημαίνει.

2: Καθορίστε αν είναι δυνατόν δύο εξόδους, για κάθε δωμάτιο
και μία οδό διαφυγής για κάθε έξοδο.

3: Διδάξτε όλα τα μέλη της οικογένειας να αγγίζουν την πόρτα
και  να  χρησιμοποιούν  εναλλακτική  έξοδο αν  είναι  ζεστή.  Να
τους μάθετε να μην ανοίγουν την πόρτα αν είναι ζεστή.

4: Διδάξτε όλα τα μέλη της οικογένειας να έρπουν στο πάτωμα
για  να μένουν κάτω από επικίνδυνους  καπνούς,  αναθυμιάσεις
και αέρια.

5: Καθορίστε ένα ασφαλές σημείο συνάντησης για όλα τα μέλη
έξω από το κτίριο.

Τι να κάνετε σε περίπτωση φωτιάς:
1: Μην πανικοβάλλεστε, παραμείνετε ψύχραιμοι.

2:  Εκκενώστε  το  κτίριο  το  συντομότερο  δυνατό.  Αγγίξτε  τις
πόρτες  για  να  νιώστε  αν  αν  είναι  ζεστές  πριν  τις  ανοίξετε.
Χρησιμοποιήστε  εναλλακτική  έξοδο  αν  είναι  απαραίτητο.
Συρθείτε  στο  πάτωμα  και  μην  σταματήσετε  για  να  πάρετε
οτιδήποτε.

3: Βρεθείτε στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης έξω από το
κτίριο.

4: Καλέστε την πυροσβεστική έξω από το κτίριο.

5: Μην ξαναμπείτε στο φλεγόμενο κτίριο. Περιμένετε να φτάσει
η πυροσβεστική.

Σημείωση:

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς,

ωστόσο,  για  να  μειωθεί  η  πιθανότητα  πυρκαγιάς,  εφαρμόστε

τους  κανόνες  πυρασφάλειας  και  αποτρέψτε  επικίνδυνες

καταστάσεις.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων:

ΜΗΝ  αποσυνδέετε  την  μπαταρία  για  να  σιγήσετε  έναν
ανεπιθύμητο συναγερμό. Αυτό θα αφαιρέσει την προστασία σας.
Ανανεώστε  τον  αέρα  ανοίγοντας  ένα  παράθυρο  για  να
απομακρυνθεί ο καπνός ή η σκόνη.

Πρόβλημα Μέθοδος αντιμετώπισης

Δεν  ακούγεται  ο  συναγερμός
όταν δοκιμάζεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Πατήστε  το
πλήκτρο  test κατά  τον  έλεγχο
τουλάχιστον  για  5
δευτερόλεπτα .

1. Απομακρύνετε το συναγερμό
από τη βάση  και ελέγξτε αν η
μπαταρία  είναι  σωστά
συνδεδεμένη.
2. Καθαρίστε την συσκευή.

Ο συναγερμός καπνού ηχεί μία
φορά κάθε 30 δευτερόλεπτα.

Αντικαταστήστε  τη  μπαταρία,
(ανατρέξτε  στην  ενότητα
“Αντικατάσταση Μπαταρίας”).

Η συσκευή δίνει ανεπιθύμητους
συναγερμούς  κατά διαστήματα
ή  όταν  οι  κάτοικοι
μαγειρεύουν,  κάνουν  μπάνιο,
κλπ.

1.  Καθαρίστε  την  συσκευή
(παρακαλώ  ανατρέξτε  στην
ενότητα  “Συντήρηση  και
Καθαρισμός”).
2.  Προσλάβετε  έναν
ηλεκτρολόγο  για  να
μετακινήσει  το  συναγερμό  σε
καινούργια τοποθεσία.

Ο  συναγερμός  ακούγεται
διαφορετικά από ότι ακουγόταν
πριν. Ξεκινάει και σταματάει.

1.  Η  συσκευή  λειτουργεί
κανονικά.
2.  Καθαρίστε  την  συσκευή
(παρακαλώ  ανατρέξτε  στην
ενότητα  “Συντήρηση  και
Καθαρισμός”).

Πληροφορίες Εγγύησης:

Η συσκευή έχει 3 έτη εγγύηση. Η εταιρία παρέχει εγγύηση στον

αρχικό  αγοραστή.  Με  την  αγορά  κάθε  νέας  συσκευής  είστε

απαλλαγμένοι  από ελαττώματα στα  υλικά και  την  κατασκευή

τους,  υπό  κανονικές  συνθήκες  χρήσης  και  συντήρησης  για

περίοδο  3  ετών από  την  ημερομηνία  αγοράς.  Η  εγγύηση  δεν

καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από ατυχήματα, κακή χρήση

ή κατάχρηση ή ανεπαρκή συντήρηση του προϊόντος. Σε καμία

περίπτωση,  η  εταιρία  δεν  είναι  υπεύθυνη  για  τη  ρήξη  της

εγγύησης. Το ελαττωματικό προϊόν μπορεί να επιστραφρεί στο

σημείο αγοράς του με αναλυτική επεξήγηση του προβλήματος.

Πριν  εγκαταστήσετε  το  συναγερμό,  παρακαλώ  διαβάστε  τις

οδηγίες χρήσης.

Που είναι καλύτερα να εγκατασταθεί:

• Αρχικά  πρέπει  να  εγκαταστήσετε  μία  συσκευή  στη
κρεβατοκάμαρα  και  στο  διάδρομο.  Αν  έχετε  πολλά
υπνοδωμάτια  καλύτερα  να  εγκαταστήσετε  σε  κάθε
δωμάτιο από μία συσκευή.

• Εγκαταστήστε την στις σκάλες και σε κάθε όροφο.

• Ο καπνός, ή θερμότητα από τα φλεγόμενα αντικείμενα
θα εξαπλωθούν οριζόντια όταν φτάσουν στην  οροφή,
για αυτό εγκαταστήστε τον συναγερμό στο κέντρο της
οροφής  ενός  συνηθισμένου  σπιτιού  έτσι  ώστε  να
καλύπτει κάθε γωνία του σπιτιού.

• Αν για κάποιο λόγο δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθεί
η συσκευή στο κέντρο της οροφής, η απόσταση που θα
έχει η συσκευή από κάθε γωνία πρέπει να είναι πάνω
από 10 εκατοστά.

• Αν εγκαταστήσετε την συσκευή στο τοίχο, θα πρέπει να
τοποθετηθεί 10 εκατοστά κάτω από την οροφή ( δείτε
το διάγραμμα 3).

• Αν  το  μήκος  του  δωματίου  ή  του  διαδρόμου  είναι
μεγαλύτερο  από  10  μέτρα,  πρέπει  να  εγκαταστήσετε
περισσότερες συσκευές.

• Όταν ο τοίχος ή η οροφή είναι κεκλιμένα, η συσκευή θα
πρέπει  να  εγκατασταθεί  1,30  μέτρα  μακριά  από  το
ψηλότερο  σημείο  του  τοίχου  ή  της  οροφής  του
δωματίου (δείτε το διάγραμμα 4).

Διάγραμμα 3

Διάγραμμα 4



Εγκατάσταση:

•  Τραβήξτε  την  ταινία  ασφαλείας  της  μπαταρίας  για  να

ενεργοποιήσετε το προϊόν.

·  Περιστρέψτε  το  σώμα  της  συσκευής  αριστερόστροφα  και

αφαιρέστε τη βάση.

· Πιέστε τη βάση στη θέση εγκατάστασης, σημαδέψτε τις οπές

στήριξης της βάσης με μολύβι.

• Ανοίξτε  τις  δύο  οπές  εγκατάστασης  με  ηλεκτρικό
τρυπάνι.  Η  διάμετρος  της  τρύπας  πρέπει  να  είναι
5χιλιοστά.  Τοποθετήστε  τα  δύο  ούπατ  στις  οπές  με
σφυρί.

• Προσαρμόστε  τη  βάση  στα  ούπατ  και  στερεώστε
σφιχτά με τις βίδες (δείτε το διάγραμμα 5).

• Τοποθετήστε  το  συναγερμό  στη  βάση,   η  βάση
ασφάλειας πρέπει να είναι στην ίδια κατεύθυνση με την
οπή ασφάλισης (δείτε το διάγραμμα 5).

• Στρίψτε το σώμα της συσκευής δεξιόστροφα μέχρι να
εφαρμόσει καλά στη βάση.

• Τοποθετήστε  την  ασφάλεια  σώματος  στην  οπή
ασφάλισης,  η  συσκευή  έχει  στερεωθεί  (δείτε  το
διάγραμμα 6).

• Ελέγξτε  την  συσκευή  πιέζοντας  το  πλήκτρο  test.  Ο
συναγερμός θα  ηχήσει με 3 σύντομα ηχητικά σήματα
με  παύση  1.5  δευτερόλεπτου  και  μετά  θα
επαναλαμβάνετε μέχρι να ελευθερωθεί το κουμπί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για  να  αποφύγετε  τραυματισμούς,  η  συσκευή  πρέπει  να

τοποθετηθεί  στο τοίχο ή στην οροφή σύμφωνα με τις  οδηγίες

εγκατάστασης.

Διάγραμμα 5


