
OPTILINE SUITSUANDUR (KD-134A) 
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' Kergesti ja kiiresti paigaldatav ■ 

Reageerib suitsule 85 dB 

helisignaaliga kuni 3m > Sisaldab 

patarei testimisnuppu I 

Automaatne marguanne patarei 

tuhjenemisest Komplekti 

kuuluvad seinatiiublid ja kruvid 1 

Suitsuandur vastab noudele EN 

146042005 

TEHNILISED ANDMED: Toide: 

Todtemperatuur

: Hairesignaali 

tugevusaste: 

Patarei tooiga: 

SUITSUANDURI ASUKOHT MAJAS 

Minimaalse ohutuse tagamiseks 

uhekorruselises eramus 

paigaldage andur eluruume (k.a 

koogid) ja magamistubasid 

uhendavasse vahekaiku. 

Paigaldage suitsuandur 

eluruumidele voimalikult lahedale 

ja veenduga, et hairesignaal on 

ka magamistubadest kuuldav. 

Naited leiate jooniselt 1. 

Minimaalse ohutuse tagamiseks 

mitmekorruselises eramus 

paigaldage uks suitsuandur trepi 

juurde esimesel korrusel ja uks 

trepiplatvormidele iga korruse 

vahel. Sama kehtib ka 

keldrikorruste, kuid mitte 

madalate 

hoolduskaikude ja lopatamata 

pooningute kohta. Naited leiate 

jooniselt 2. 

MARKUS: maksimaajse ohutuse 

tagamiseks paigaldage 

suitsuandur igasse tuppa (v.a 

kook, vannituba ja garaaz.). 

ARGE PAIGALDAGE 

SUITSUANDURIT KOOKI ega 

VANNITUPPA, kuna kOflgis 

levivad suits ja aur võivad anduri 

käivitada. 

ARGE PAIGALDAGE 

SUITSUANDURIT GARAAZ!, 

kunaheitgaasid vdivad alarmi 

kaivitada. 

SUITSUANDURI ASUKOHT 

RUUMIS 

Lakke paigaldamine 

Kuna kuum suits tousob dies ja 

hajub seal, soovitame 

suitsuanduri paigaldada lae 

keskossa. Valtige piirkondi, 

kus puudub 6hu ringlus, 

nait. paigaldage suitsuandur 

vahemalt 300mm kaugusele 

valgustist voi 

dekoratiivelemendist, mis 

voib takistada suitsu/ 

kuumuse 

juurdepaasu andurisse. 

Saints ja anduri vahele peab 

jaama vahemalt 600 mm. 

Vaadakeyoon/s/3/. 

Kaldlakke paigaldamine 

Kald- voi kaarduva laega 

ruumides paigaldage 

suitsuandur 900mm 

kaugusele horisontaalselt 

mOOdetud korgeimast 

punktist, kuna tlppu 

kogunev "surnud 6hk" voib 

takistada suitsu juurdepaasu 

andurisse. Vaadake joonist 

3B. 

Ebasoovltavad tlnglmused 

suitsuanduri _ 

paigaldamiseks: 

• temperatuur alia -10 °C vOI 

ule 40 °C; 

• niisked ruumid, nagu 

vannitoad, koogid, 

duSSiruumid. jne, kus 

suhteline fihunilskus voib 

tSusta ule 90%; 

• dekoratiivelemendi, ukse, 

valgusti, aknaraami jne 

lahedus, mis vOib takistada 

suitsu v6i kuumuse 

juurdepaasu andurisse; 

• kuumade elementide (nait. 

radiaatorid), 

seinaventilatsiooniavade Jne 

lahedus, mis vOivad 

mojutada dhuvoolude 

suunda; 

• tolmused ja maardunud 

keskkonnad, nait. tookojad; 

• paigaldage seade vahemalt 

1,5 m kaugusele 

luminofoorvalgustitest, kuna 

elektri "mura" ja/v5i 

virvendus v6ivad mojutada 

seadme t00d; ■ arge 

paigaldage andurit 

putukatega asustatud 

piirkonda; putukad ja nende 

tekitatud saast suitsuanduril 

v5ivad pikendada seadme 

reageerimisaega.Joonls). 
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2/3-korruseline maja 

 
Paigaldage suitsuandur 

lae korgemast punktist 

**"> vahemalt 

900mm 

kaugusele. 

SUITSUANDURI 

PAIGALDAMINE 

Kuna suitsuanduri 

toiteallikaks on patarei, 

puudub vajadus talendava 

juhtmestiku jarele. 

• Paigalduskoha valikul 

jalgige, et selle 

lahedal el oleks 

elektrijuhtmeid ega 

torustikke. 

• Eemaldage tagumine kate 

ja paigaldage 

patarei anduri osas olevasse 

patarei pesasse. 

JALGIGE UHENDUSTE 

POLAARSUST. 

Kui patarei on korralikult 

sees, on ka punane 

nupp alia vajunudl 

Kui patarei ei ole korralikult 

sees, on anduris 

olev punane nupp valjas, ning 

andur ei kinnitu 

katte kulge. 

■ Seejarel testige andurit 

vajutades PUSH TO 

Joonls 31 / 311. 

Anduri o|gc 

paigaldamine 

ruumls. 

 

9Vdc 

+4...40°C 

85 dB 3meters 

meetri kaugusei 

minimaalselt 1 

aasta 



TEST nupule. Kui kuulete alarmi 

vabastage 

testimisnupp (alarm annab 

signaali kaks v5i 

kolm korda ja seejarel seiskub 

automaatselt). 

• Installeerige anduri kate 

kruvide ja tOUblite 

abil lakke ja kinnitage andur 

katte kulge. 

Seade ei ole ette nahtud 

paigaldada ruumi 

seinalel 

SUITSUANDURI KASUTAMINE 

Kui suitsuandur on  paigaldatud 

ja tofitab 

normaalsel reziimil, hakkab 

kontrollnupu all 

olev vaike signaallamp   vilkuma 

sagedusega 

Oka voi kaks korda minutis. 

Suitsu     tuvastamisel      

kaivitub      pulseeriv 

hairesignaal, kuni 6hk on uuesti 

punas. 

 

SUITSUANDURI KONTROLLIMINE 

Suitsuanduri kontrollimine kord 

nadalas tagab, st andur on alati 

tookorras. Vajutada tuleb PUSH 

TO TEST nupuls ja hoida umbes 5 

sekundit. Suitsuandur peab siis 

hairet andma. 

SUITSUANDURI HOOLDUS 

kui paigaldatud patarei 

hakkab tOhjenema, annab 

seade    minutiliste    

vaheaegade   jarel    sellest 

helisignaaliga marku. Patarei 

tuleb siis koheselt vahetada 

uue kvaliteetse 9V patarei 

vastu. 

Parast patarei vahetamist 

kontrollige kindlasti, kas 

suitsuandur on tookorras. 

Kontrollimiseks kasutage 

kontrollnuppu. 

TOTSMa'    kogunemise    

^/altimlS"eRs    puhastage 

suitsuandurit      

korraparaselt.       

Puhastamiseks kasutage 

harjaotsikuga tolmuimejat. 

Puhastage ettevaatlikult 

anduri vOrega esiserv ja 

kuljed. Valtige vee sattumist 

andurile. Andurit ei tohi Ole 

varvida. 

OLULISED OHUTUSNOUDED 

Suitsuanduri paigaldamine 

on ainult uks samm ohutuse 

tagamiseks. Ohutuse 

suurendamiseks rakendage 

lisaks jargmisi meetmeid: 

• paigaldage suitsuandur 

nOuetekohaselt, vastavalt 

kaesoleva infolehe juhistele; 

• kontrollige kord nadalas 

suitsuanduri korrasolekut; 

 

• vahetage tQhjsnev patarei 

viivitamatult valja; 

• arge suitsetage voodis; 

• hoidke tikud ja valgumihklid 

lastele 

kattesaamatuskohas; 

• ladustage kergsuttivad 

materjalid vastavalt 

nOueteie ja arge kasutage 

nefd lahtiste leekide voi 

sademete lahedal; 

• hoidke ohutusseadmed, 

nagu tulekustutid, 

paasteredelid jne, heas 

korras ja veenduge, et kdik 

elanikud teavad, kuidas neid 

oigesti kasutada; 

" • psSneerige 

hoorfess&Õigeaegselt 

avariivaljapaas(-ud) ja 

veenduge, et kdik elanikud 

on sellest (nendest) 

teadlikud; kontrollige 

korraparaselt elanike teadmisi 

selles valdkonnas; 

• jalgige, et avariivaljapaas ei 

oleks tokestatud. 

SUITSUANDUR ON KINNINE 

SEADE, MIDA El OLE 

VOlMALIK PARANDADA. 

SEADME AVAMINE MUUDAB 

GARANTII KEHTETUKS. 

TAGASTAGE MITTEKORRAS 

SUITSUAN-DURI KOOS OSTU 

TOENDAVA TSEKIGA SEADME 

M00JALE. 

SUITSUANDURI GARANTII 

Tootja annab suitsuandurile 2 

aastase garantii alates 

ostukuupdevast eeldusel, et 

seadet kasutatakse 

sihiparaselt (garantii ei kehti 

patareidele). Garantii hOlmab 

materjalide ja koosteosade 

defekte. Tootja ei vOta endale 

kohustust remontida vol 

vahetada osi, mis on rikutud 

seadme vaarast kasutamisest, 

kahjustamisest vOi 

muutmisest tulenevalt parast 

seadme soetamist. 

Suitsuandur on elektrooniline 

toode, mida ei tohi 

visata olmeprugi hulka. 

Suitsuandureid saab anda 

kasutuselt kOrvaldatud 

elektrooniliste jaatmete 

vastuvOtu punktidesse. 

Maaletooja: Firetek OÜ 

tel:+372 55535000 
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