
Paldies, ka iegādājāties Jalo dūmu detektoru. Pirms dūmu detektora uzstādīšanas 
izlasiet visas instrukcijas, lai detektors nodrošinātu maksimālu jūsu mājas aizsardzību. 
• Ja jūs uzstādāt dūmu detektoru kādai citai personai, atstājiet viņam/viņai šo 
 instrukciju vai tās kopiju.
• Jalo dūmu detektors tāpat ir piemērots lietošanai ceļojumu transportlīdzeklī, 
 piemēram, furgonos, auto piekabēs un laivās.

1. DŪMU DETEKTORA NOVIETOŠANA
• Novietojiet vismaz vienu dūmu detektoru uz 60 kv.m. katrā stāvā. 
• Ievietojiet pa vienam dūmu detektoram katrā koridorā un istabā.
• Dūmu detektors jāpieliek pie griestiem tā, lai tas atrastos telpas vidū.
• Izvietojiet dūmu detektoru katru trepju augšpusē.

IZVAIRIETIES NO ŠIEM IZVIETOJUMIEM:
Sienas vai stūra tuvumā: Novietojiet dūmu detektoru vismaz 50 cm attālumā no tuvā-
kās sienas vai stūra.
Mitras vietas: Neuzstādiet dūmu detektoru mitruma tuvumā vai vietās, kur regulāri 
ir augsts  mitrums, piemēram, blakus dušām vai virtuvē, kur garaiņi var radīt viltus 
trauksmi.
Ventilācijas cauruļvadi: Neuzstādiet dūmu detektoru tiešā ventilācijas atveru tuvumā. 
Vilkme var neļaut dūmiem sasniegt dūmu detektoru.
Nevēdināmas telpas: Neuzstādiet dūmu detektoru slīpa jumta ailās. Uzstādiet to vismaz 
10cm attālumā no sāniem.
Fluorescējošās lampas: Neuzstādiet dūmu detektoru tiešā fl uorescējošo lampu, piemē-
ram, halogēna spuldžu, tuvumā.

2. UZSTĀDĪŠANA
Ir divas iespējas, kā uzstādīt dūmu detektoru: (1) Ātrā uzstādīšana ar divpusējo līmlenti 
un (2) pieskrūvējot dūmu detektoru ar skrūvēm.
Piezīme: Uzstādīšana ar 3M divpusējo līmlenti nav apstiprināta saskaņā ar Lielbritānijas 
LPCB standartu.

3. LIETOŠANA UN TESTĒŠANA
Trauksmes režīms: Kad dūmu detektoru konstatē dūmus, tas aktivizē trauksmes režīmu, 
kurā dūmu detektors nepārtraukti izplata pīkstošu skaņu.
Testēšana: Nospiediet dūmu detektors virsmu uz trīs (3) sekundēm, līdz izdzirdat 
trauksmes skaņu. Visa virsma darbojas kā testa taustiņš. Ņemiet vērā, ka pēc testēšanas 
dūmu detektors aktivizē klusuma režīmu.
Klusuma režīms: Uz trīs (3) sekundēm nospiežot visu virsmu, dūmu detektors aktivizē 
klusuma režīmu. Klusuma režīms ilgst apmēram 8 minūtes. Ja dūmi ir ārkārtīgi blīvi, 
dūmu detektors nostrādās neatkarīgi no aktivizētā klusuma režīma.
Zems baterijas uzlādes līmenis: Dūmu detektors izplata pīkstošu skaņu apmēram ar 
30 sekunžu intervālu, un vienlaicīgi ar signālu mirgo signāla lampiņa. Pēc iespējas ātrāk 
nomainiet baterijas saskaņā ar 4. punktā sniegto (APKOPE) pamācību.
Kļūdas režīms: Dūmu detektors izplata pīkstošu skaņu apmēram ar 30 sekunžu intervālu, 
un vienlaicīgi ar signālu mirgo signāla lampiņa. Izņemiet baterijas un rūpīgi iztīriet to no aiz-
mugures (skat. attēlu 2.7. blakus lapā). Ievietojiet atpakaļ baterijas un veiciet testu. Ja dūmu 
detektors vēl arvien ir kļūdas režīmā, sazinieties ar importētāju vai ražotāju. Dūmu detektora 

seriālais numurs ir atrodams uz instalācijas plāksnes blakus bateriju atvērumam. 
Ja dūmu detektors nedarbojas, sazinieties ar importētāju vai ražotāju.  

4. APKOPE 
Bateriju darba mūžs: Dūmu detektorā ir trīs (3) 3V litija baterijas (IEC-CR2450). To 
darba mūžs ir pieci (5) gadi. Kad baterijas ir izlietotas, dūmu detektors vismaz 30 dienas 
izplata pīkstošu skaņu ar 30 sekunžu intervālu. Ja baterijas ir izlietotas, pēc iespējas 
ātrāk nomainiet tās.
Rekomendētie bateriju zīmoli:
• MALAK CR2450 Lithium Cell 3V
• ENERGIZER CR2450 Lithium Cell 3V
• EVE CR2450 Lithium Cell 3V
• DURACELL CR2450 Lithium Cell 3V
Bateriju nomaiņa: Ar pirkstiem uzmanīgi noņemiet virsējo bateriju. Izņemiet pārējās 
baterijas, apgriežot dūmu detektora otrādi un viegli pakratot. Ievietojiet visas baterijas 
ar mīnusa polu pretim bateriju kameras apakšai. Pēc bateriju nomaiņas pārbaudiet dūmu 
detektoru.
Brīdinājums: Litija baterijas var eksplodēt vai radīt apdegumus, ja ir ievietotas nepareizi. 
Izmantojiet tikai rekomendētās baterijas. 
Lūdzam ņemt vērā to, ka instalācijas plāksni nevarēs pielikt pie dūmu detektoru, ja baterijas 
būs ievietotas nepareizi.
Iztīriet dūmu detektoru vismaz reizi gadā: Noņemiet instalācijas plāksni no dūmu 
detektora, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja griešanās virzienam. Uzmanīgi atdaliet 
dūmu detektoru (skat. attēlu 2.7. blakus lapā). Pēc apkopes notestējiet dūmu detektoru.
Nekrāsojiet un nemodifi cējiet dūmu detektoru!
Nodošana atkritumos: No dūmu detektora ir nepieciešams atbrīvoties saskaņā ar stan-
darta elektronikas nodošanu atkritumos. 

5. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Darbības princips: Optiskais
Voltāža: 9V
Strāvas patēriņš: 15mA
Skaļums: 85dB 3 metru attālumā
Darba temperatūra: 0ºC – 45ºC
Maksimālais mitrums: 90%
3M līmlentes noturēšanas temperatūra -35ºC - 93ºC

6. GARANTIJA
Jalo Helsinki Oy sniedz 5 gadu garantiju, sākot no produkta pirkuma veikšanas dienas. 
Ja dūmu detektors garantijas perioda laikā sabojājas, dūmu detektors tiks nomainīts pret 
jaunu, ja bojātais tiks nosūtīts uz Jalo Helsinki Oy. Garantija ietver produkta ražošanas 
vai materiāla defektus, ja dūmu detektors ir izmantots atbilstoši lietošanas instrukcijām 
un ja nav beidzies garantijas periods. Dūmu detektora, ar ko aizvietots bojāts dūmu 
detektors, garantijas periods ir tāds pats, kā oriģinālajam dūmu detektoram. 
Garantija nav spēkā, ja 1) produkts tiek lietots, apkopts vai testēts pretēji šajā instrukcijā 
sniegtajām norādēm, 2) defektu ir radījusi nolaidīga citas personas attieksme, neskaitot 
Jalo Helsinki Oy, vai 3) ja produkts ir modifi cēts vai saņēmis spēka triecienus, vai ja 
netiek uzrādīts garantijas talons. Garantija neietver izmaksas, kas saistītas ar instalāciju 
vai bateriju nomaiņu. 
Jebkurā gadījumā, Jalo Helsinki Oy atbildība nepārsniedz jauna dūmu detektora cenu. 
Jalo Helsinki Oy nav atbildīgs par bojājumiem vai zaudējumiem, ko izraisa nestrādājošs 
dūmu detektors vai ražotāja nolaidība. Šī garantija neietekmē likumā noteiktās tiesības.
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1. Visas virsmas testa taustiņš
2. Signāllampiņa
3. Litija baterijas (3)
4. Sarkanās bateriju aizsardzības lentes
5. Divpusējās lentes piestiprināšanai
6. Skrūves (2)
7. Skrūvju ligzdas (2)

1. ĀTRĀ UZSTĀDĪŠANA AR DIVPUSĒJO LĪMLENTI 
Pārbaudiet, vai uzstādīšanas virsma līmlentei nav pārāk raupja vai netīra. Ja griesti 
ir apmesti vai raupji, uzstādiet dūmu detektoru ar skrūvju palīdzību.

2. UZSTĀDĪŠANA AR SKRŪVĒM 

1. Noņemiet sarkano lentes aizsardzību (A). 
Noņemiet sarkano bateriju aizsarglenti (B).
2. Stingri piespiediet dūmu detektoru pie gries-
tiem un turiet apmēram 30 sekundes (C).

3. Veiciet dūmu detektora testu, uz trīs 
sekundēm piespiežot tā virsmu (G). Ja 
dūmu detektors izplata trauksmes skaņu, 
testēšana ir bijusi veiksmīga. Pēc 30 minū-
tēm pamēģiniet to vēlreiz, lai pārliecinātos, 
vai dūmu detektors ir stingri piestiprināts 
pie griestiem.
Ierīce ir gatava lietošanai.
Veiciet dūmu detektora testu reizi nedēļā!

1. Noņemiet dūmu detektora instalācijas plāksni, 
pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja griešanās 
virzienam (A) un pavelkot nost (B). Noņemiet 
sarkano bateriju aizsarglenti (C).

2. Veiciet atzīmes, kur atradīsies skrūvju 
caurumi (D). Jūs varat virzīt dūmu detek-
toru ar virziena bultas palīdzību. Virziena 
bultai ir jābūt nomērķētai tajā pašā virzienā, 
kur dūmu detektoru malas. 
3. Izurbiet caurumus skrūvju ligzdām (E) 
un piestipriniet dūmu detektoru instalācijas 
plāksni cieši pie griestiem. 

5. Jūs varat veikt nelielas izmaiņas dūmu 
detektora izvietojumā, pagriežot to par 
dažiem grādiem vēlamajā virzienā.

4. Piespiediet dūmu detektoru pret instalācijas 
plāksni (F) un grieziet pulksteņa rādītāja grieša-
nās virzienā, līdz izdzirdat četrus klikšķus.
Lūdzam ņemt vērā, ka instalācijas plāksne nenoblī-
vēsies pie dūmu detektoru, ja tajā nav bateriju vai ja 
tās ir ieliktas nepareizi.

6. Pārbaudiet, vai dūmu detektors ir stingri pie-
stiprināts pie griestiem. Veiciet dūmu detektora 
testu, uz trīs sekundēm piespiežot tā virsmu 
(G). Ja dūmu detektors izplata trauksmes skaņu, 
testēšana ir bijusi veiksmīga.
Ierīce ir gatava lietošanai.
Veiciet dūmu detektora testu reizi nedēļā!

7. (Apkope) Rūpīgi iztīriet dūmu detektoru 
no režģa, ko norāda oranžā zona (H).
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tuvākās sienas vai stūra.

Obligātais novietojums
Rekomendētais 
novietojums

50cm 50cm

PN 12040 LATVIA CHROME 25-11-2013.indd   1 25.11.2013   10.50


