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• Η τοποθέτησή του γίνεται στην οροφή και σε μία απόσταση μεγαλύτερη από 
60 εκατοστά από τους τοίχους
• Δεν πρέπει να υπάρχουν έντονα ρεύματα αέρα,εκεί που θα τοποθετηθεί
• Αν θέλουμε να καλύψουμε διαδρόμους ή επιμηκείς χώρους,τοποθετούμε 
δύο ή περισσότερους ανιχνευτές
• Ο ανιχνευτής μπορεί να καλύψει μέγιστα 50 κυβικά μέτρα μονοκόματα και 
όχι τμηματικά
• Αποφεύγουμε να τον τοποθετήσουμε κοντά σε ανεμιστήρες,air-conditions 
θέρμανσης ή ψύξης,λάμπες φθορίου ή ιονιστές αέρα
• Δεν είναι κατάλληλος για χώρους που υπάρχει υψηλή συγκέντρωση 
διαλυτών χρωμάτων και καυσαέρια αυτοκινήτων
• Να τοποθετηθεί σε σημείο εύκολης πρόσβασης για την αλλαγή των 
μπαταριών του
• Μπορεί να ενεργοποιηθεί σε χώρους που οι άνθρωποι καπνίζουν πολύ 
έντονα ή από έντονους καπνούς λόγω μαγειρέματος
Βγάλτε το κάλυμμα του ανιχνευτή,κρατώντας σταθερή τη βάση και 
περιστρέφοντας το καπάκι προς τα αριστερά (γραμμή στη βάση και button/led 
στην ίδια ευθεία).Προσέξτε κατά την στερέωση του ανιχνευτή με τις 2 βίδες και τα 
ούπα να μην σφίξετε πολύ τις βίδες και σπάσετε την πλαστική βάση.Τοποθετήστε 
τον συναγερμό σε κατάσταση εκμάθησης του ανιχνευτή.Βάλτε τις μπαταρίες στον 
ανιχνευτή,τότε.Ο ανιχνευτής θα εκπέμψει ένα σήμα προς την μονάδα και το 
buzzer θα ηχήσει.Τώρα ο ανιχνευτής είναι έτοιμος για λειτουργία και το ενδεικτικό 
led θα ανάβει στιγμιαία μια φορά ανά λεπτό.
Τοποθετήστε το κάλυμμα στον ανιχνευτή και περιστρέψτε προς τα δεξιά για να 
“κουμπώσει”.Βεβαιωθήτε ότι αυτό “κούμπωσε” και έχει στερεωθεί σωστά.Πιέστε 
και κρατήστε πατημένο το button test.Το κόκκινο led θα ανάψει και το buzzer θα 
ηχήσει 2 φορές.Έτσι ελέγχουμε τον ανιχνευτή μετά από ανίχνευση καπνού.Ο 
ανιχνευτής στέλνει σήμα στην μονάδα,ηχεί το buzzer του και μπαίνει πάλι σε 
κατάσταση ετοιμότητας.Αυτή είναι και η διαδικασία εκμάθησης(enroll) προς τον 
πίνακα.
Όταν αλλάξουμε μπαταρίες στον ανιχνευτή,αυτός δίνει έναν ήχο για να  
επιβεβαιώσει ότι είναι και πάλι έτοιμος.Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε την σκόνη ή 
πιθανές αράχνες κ.λ.π. από το κάλυμα του ανιχνευτή,κάθε 6 μήνες,με ένα μαλακό 
πανί ή να τον καθαρίζετε εξωτερικά με αέρα,φυσώντας απαλά.
Ποτέ να μην παρεμβαίνετε εσωτερικά στον ανιχνευτή.


